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20 Әлеуметтік қамсыздандыру  / Денсаулық

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әр студенті бірінші кезекте денсаулыққа  
қатысты туындаған барлық сұрақтар бойынша қалалық студенттер емханасына 
жүгіне алады.
 
Университетте  ем қабылдау кабинетімен қамтылған студенттерге арналған 
медициналық пункті жұмыс істейді. Студенттерді қалалық студенттер 
емханасынан тіркелген 2 дәрігер және 4 медбике қабылдайды.
 
Жыл сайын оқуға қабылданған 1 курс студенттеріне толық медициналық тексеру 
жүргізіледі.
 
Жатақханаға орналастыру тәртібіне сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету 
стандарты бойынша 2 – 5 курс студенттері міндетті түрде медициналық 
тексеруден өтеді.
 
Жыл сайын сәуір – мамыр айларында 1 – 5 курс студенттеріне толық жоспарлы 
медициналық тексеру жүргізіледі. 1 – 5 курс студенттеріне профилактикалық 
тексеріс жүргізіледі. Зачеткаға қойылады. Терапевт, гинеколог, микрореакция, 
жалпы қан және зәр.
 
Жыл сайын қаңтар айында студенттері қысқы демалыстан кейін жатақханада 
тұратын 1 – 5 курс студенттері ФГ, қотыр, педикулез, дермотомикоз, жалпы тері 
аурулары  бойынша тексеруден өтеді. Нәтижесінде анықтама беріледі.
 
Медициналық пункт Университеттегі әртүрлі іс-шаралар, спорттық жарыстар 
кезінде алғашқы көмек көрсетеді.
 
Оқу жылы барысында студенттер үйлерінде, оқу ғимараттарында санитарлық 
ағарту жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ, ЖРВИ (жедел респираторлық-
вирустық инфекциялары) және тұмауға қарсы профилактикалық жұмыстар 
жүргізіледі.
 
Жоспар бойынша орман шаруашылығы және аң шаруашылығы мамандықтары 
студенттеріне профилактикалық екпелер жүргізіледі.
 
Қымбатты студент, денсаулығыңызға қатысты туындаған кез келген жеке 
сұрақтар  бойынша  Университеттің медициналық пункт қызметкерлеріне 
жүгінуіңізге болады!

Медпункт “Амина”

+7 727 264 37 72

raya@mail.ru

www.kaznau.kz
  

Қалмаханова Рая Қанатханқызы

Дені саудың жаны сау



Ас - адамның арқауы 

«Алтын дән» студенттік кафесі №4 оқу ғимаратының сол жағында 
орналасқан. Әдетте, Университеттің мерекелік іс-шаралары 
осында өтеді. Жұмыс уақыты: 10.00 – 15.00 дейін, дүйсенбі – жұма 
күндері.
 
Бас ғимаратта орналасқан. Жұмыс уақыты: 09.00 – 17.00 дейін, 
дүйсенбі – жұма күндері.
 
 
«Айдархан» асханасы – Агробиология және фитосанитария 
факультетінің №2 студенттер үйінде орналасқан. Жұмыс уақыты: 
09.00 – 17.00 дейін,  дүйсенбі – жұма күндері.
 
 
«Стекляшка» асханасы - Бас ғимарат пен «Жапон инновациялық» 
орталығының аралығында орналасқан. Жұмыс уақыты: 09.00 – 
17.00 дейін, дүйсенбі – жұма күндері.
 
 
Сонымен қатар, Университеттің барлық оқу ғимараттарында 
сабақ кестесіне сәйкес, студенттік буфеттер жұмыс істейді.
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22 Әлеуметтік қамсыздандыру / «Оңай» жол жүру картасы

СТУДЕНТТІҢ  КӨЛІК КАРТАСЫ  Алматы қаласының аумағында  
орналасқан оқу орнында оқитын студенттерге (техникалық және 
кәсіби білім алушы, күндізгі бөлімде оқитын студенттерге) 
арналған. Карталар жекелендірілген. 

«Оңай» жол жүру картасына қажетті құжаттар:
-Жеке куәліктің электронды көшірмесі;

-Электронды 3*4 суреті;
-Студент туралы толық ақпарат.

Сманов Әшірәлі Жүсіпұлы

1 А ғимараты 15-кабинет 

+7 727 262 25 14

sso-kz@mail.ru

www.onay.kz
 
  



23Әлеуметтік қамсыздандыру / «Student ID card «SG»

Student ID-card «SG» - студенттің сәйкестік картасы. 
Ол студент жайлы дербес ақпарат береді.

БҰЛ СӘЙКЕСТІК КАРТАСЫ КІМГЕ АРНАЛҒАН?
Университеттің қоғамдық өміріне белсене қатынасатын 

студенттеріне;

Student ID-card «SG»  СТУДЕНТКЕ ҚАНДАЙ МҮМКІНШІЛІК БЕРЕДІ?

-   Алғашқылардың бірі болып жатақханадан орын алады;
-  Кез келген медициналық бақылаудан кезексіз өтеді; 
-  Студенттер күніне орай брендтік өнімдерден сыйлық беріледі;
-  Брендтік өнімдердің барлық түріне 5%  жеңілдік иеленеді.
 

SG – Student Government 



24 Әлеуметтік қамсыздандыру / Спорт

«АЛТЫН ДƏН»
спорт клубы секцияларының студенттерге арналған 2016-2017оқу жылына жұмыс

КЕСТЕСІ



25Әлеуметтік қамсыздандыру / Спорт

        Қазақ ұлттық аграрлық университетінде спортқа 
ерекше көңіл бөлінеді.
 
        Университеттің «Алтын дән» спорт клубында 16 спорт 
секциясы жұмыс істейді. Онда бір мыңнан астам студент 
жаттығады.
 
         1 стадион бар.
 
         Заманауи жаттығу құрылғыларымен жабдықталған 
жаттығу және спорт залдары бар.
 
         Университеттің студенттік валейбол, баскетбол, бокс 
және т.б. спорт түрлерінен құрамалары бар.
 

Кондратенко Светлана Анатольевна  

№6 оқу ғимараты

+7 701 746 03 60

fizra.kaznau@yandex.ru

www.kaznau.kz
  

Шынықсаң, 
шымыр боласың...
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