
осы  бұйрыққа  қосымша.

4.  Осы  бұйрық  қабылданған  күнінен  кейін  он  күн  өткен  соң  қолданысқа  енгізіледі
алғашқы  ресми  басылым.

2.  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Техникалық  және  кәсіптік  білім  
департаменті  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен:

«Оқуға  қабылдаудың  үлгілік  қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  
министрінің  2018  жылғы  18  қазандағы  No  578  бұйрығына  өзгерістер  енгізу  туралы.

1)  осы  бұйрықтың  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркелуін;

техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  берудің  білім  беру  бағдарламаларын  іске  
асыратын  білім  беру  ұйымдары»

2)  осы  бұйрықты  Білім  министрлігінің  интернет-ресурсында  орналастыруды  қамтамасыз  етсін

БҰЙЫРАМЫН:

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2021  жылғы  4  маусымдағы  No  276  бұйрығы.  
Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2021  жылы  7  маусымда  No  22942  болып  тіркелді.

және  Қазақстан  Республикасының  ғылымы  ресми  жарияланғаннан  кейін;

осы  тармақтың.

1.  «Техникалық  және  кәсіптік,  лауазымдық  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  
ұйымдарына  оқуға  қабылдаудың  үлгілік  қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  
және  ғылым  министрінің  2018  жылғы  18  қазандағы  No  578  бұйрығына  енгізу.  -орта  білім» (Нормативтік  
құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  17705  болып  тіркелген)  келесі

3)  осы  бұйрық  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінде  мемлекеттік  тіркелгеннен  кейін  он  
жұмыс  күні  ішінде  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Заң  департаментіне  
көзделген  іс-шаралардың  орындалуы  туралы  мәліметтерді  ұсынуды  қамтамасыз  етсін.  1)  және  2)  
тармақшаларда

өзгерту:

3.  Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  жетекшілерге  жүктелсін

көрсетілген  бұйрықпен  бекітілген  Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білімнің  білім  
беру  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдаудың  үлгілік  қағидалары  
жаңа  редакцияда  жазылсын.

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  вице-министрі.
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r  a  z  c  i  t  i  i

мәдениет

2.  Бастауыш  («Хореографиялық  өнер»  мамандығы  бойынша  оқу  үшін,  біліктілігі  
«Балет  әртісі»),  негізгі  орта,  жалпы  орта  (

Және

орта  жалпы),  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  (бастапқы

өнеркәсіп

М  и  н  и  с  т  р

"

Қазақстан  
Республикасы  Спорт  министрлігі

o  u  r  d  e  r  o  n  i  o  n

c  және  f  r  o  v  
o  g  o  аэроғарыштық

Қазақстан  
Республикасы  министрлігі

ғылымЖәне

Қазақстан  
Республикасы  
Инновациялар  министрлігі

«С  О  Г  Л  А  С  О  В  А  Н

Және

,

Қазақстан  Республикасы
Аймағамбетов  А

"

h  a  le  c  h  e  s

"

«С  О  Г  Л  А  С  О  В  А  Н

«С  О  Г  Л  А  С  О  В  А  Н

1.  Осы  Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білімнің  білім  беру  
бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдаудың  үлгілік  
қағидалары  (бұдан  әрі  –  Қағидалар)  Қазақстан  Республикасы  Заңының  5-бабының  11)  
тармақшасына  сәйкес  әзірленді.  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  
«Білім  туралы»  және  «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  2013  жылғы  15  
сәуірдегі  Қазақстан  Республикасы  Заңының  (бұдан  әрі  –  Заң)  10-бабының  1)  тармақшасын  
бекiтуге  және  оқуға  қабылдау  тәртiбiн  айқындау.  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  
кейінгі  білім  берудің  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарында  
(бұдан  әрі  –  ТжКБ  ұйымдары)  оқу.

Білім  және  ғылым  министрі

Білім  және  ғылым  министрі

Бұйрықпен  бекітілген

Бұйрықтың  қосымшасы

2018  жылғы  18  қазан

2021  жылғы  4  маусымдағы  №  276

Қазақстан  Республикасы  №578

Қазақстан  Республикасы

1-тарау.  Жалпы  ережелер

Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  берудің  білім  беру  
бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдаудың  
үлгілік  қағидалары
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(бұдан  әрі  –  №  264  қаулы).

Қабылдау  комиссиясының  және  техникалық  хатшылардың  жұмысын  ұйымдастыруды  жауапты  
хатшы  жүзеге  асырады,  ол  сондай-ақ  азаматтарды  қабылдайды,  қабылдау  мәселесі  бойынша  
азаматтардың  жазбаша  өтініштеріне  жауап  береді,  қабылдау  комиссиясының  жариялауы  үшін  
ақпараттық  материалдарды  дайындайды,  ұйымдастыруды  жүзеге  асырады.  әңгімелесуді,  емтихан  
алдындағы  консультацияларды  және  арнайы  және  шығармашылық  емтихандарды  дайындау  және  
өткізу,  емтихан  және  жазбаша  жұмыстарды  шифрлау  және  дешифрлеуді  жүргізеді.

5.  ТжКБ  ұйымдарында  педагогикалық  мамандықтар  мен  арнайы  және/немесе  
шығармашылық  дайындықты  талап  ететін  мамандықтар  бойынша  арнайы  және/
немесе  шығармашылық  емтихандарды  өткізу  үшін  емтихан  комиссиясы  құрылады.

2-тарау

кәсiптiк  және  орта  кәсiптiк),  жоғары  бiлiм  (жоғары  кәсiптiк),  сондай-ақ  бiлiмi  туралы  
құжаты  (аттестат,  аттестат)  бар  ерекше  бiлiм  берудi  қажет  ететiн  тұлғалар.

4.  ТжКБ  ұйымдарында  бұйрық  бойынша  10  маусымнан  кешіктірмей  оқуға  
өтінімдерді  қабылдау,  әңгімелесуді  өткізу,  студенттерді  қабылдау  үшін
басшысы,  оның  мүшелерінің  тақ  санынан  тұратын  қабылдау  комиссиясы  құрылады.  
Қабылдау  комиссиясының  құрамына  Қамқоршылық  кеңесінің  өкілдері  кіреді  (

Жалпы  орта  білімі  бар  Қазақстан  Республикасының  азаматтары,  шетел  
азаматтары  және  азаматтығы  жоқ  адамдар

аттестат,  аттестат)  білімі  туралы.

орта  жалпы),  техникалық  және  кәсіптік  (бастапқы  кәсіптік  және  орта  кәсіптік),  орта  
білімнен  кейінгі,  жоғары  (жоғары  кәсіптік)  білім,  сондай-ақ  арнайы  білім  беру  
қажеттілігі  бар  тұлғалар  (құжатымен)

болмаған  жағдайда  –  жұмыс  берушілердің),  қоғамдық  ұйымдардың  және  білім  беру  
ұйымдарының  өкілдері.

3.  ТжКБ  ұйымына  оқуға  қабылданған  кезде  «Білім  туралы»  Қазақстан  
Республикасы  Заңының  26-бабының  8-тармағында  көрсетілген  тұлғаларға  қабылдау  
квотасы  беріледі.

Комиссия  мүшелерінің  ішінен  жауапты  хатшы  және  техникалық
хатшылар.

Қабылдау  квотасының  мөлшері  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2012  жылғы  28  
ақпандағы  №  264  «Қабылдау  квотасының  мөлшерін  бекіту  туралы»  Қаулысымен  бекітілген.

Қабылдау  комиссиясының  төрағасы  ТжКБ  ұйымының  басшысы  болып  табылады

техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  және  жоғары  білім  берудің  білім  
беру  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдау»

немесе  оның  міндеттерін  атқаратын  адам.
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Қабылдау  және/немесе  емтихан  комиссияларының  қорытынды  отырысында  дыбыс  немесе  
бейне  жазба  жүргізіледі.  Аудио  немесе  бейне  жазба  ТжКБ  ұйымының  мұрағатында  сақталмайды

6.  Қабылдау  және/немесе  емтихан  комиссияларының  шешімдері  заңды  деп  танылады,

8.  Облыстарға  жөнелтілетін  адамдарды  оқуға  қабылдау  жөніндегі  ТжКБ  ұйымының  
қабылдау  комиссиясының  жұмысын  ұйымдастыру  мәселелері  тиісті  саланың  уәкілетті  органымен,  
облыстың,  қаланың  білім  беру  саласындағы  уәкілетті  органымен  келісім  бойынша  шешіледі.  
республикалық  маңызы  бар  және  астананың  (бұдан  әрі  –  Білім  басқармасы)

егер  олардың  отырыстарына  оның  мүшелерінің  кемінде  үштен  екісі  қатысса  және  
қатысушылардың  көпшілік  даусымен  қабылданса.  Қабылдау  және/немесе  емтихан  комиссиялары  
мүшелерінің  дауыстары  тең  болған  жағдайда  комиссия  төрағасының  дауысы  шешуші  болып  
табылады.  Хатшы  қабылдау  және/немесе  емтихан  комиссияларының  мүшесі  болып  табылмайды.

бір  жылдан  аз.

білім  беру  бағдарламалары,  рухани  (діни)  білім  беру  ұйымдары,  қылмыстық-атқару  жүйесінің  
түзеу  мекемелеріндегі  білім  беру  ұйымдары

9.  Мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы  бойынша  оқуға  қабылдау  (бұдан  әрі  –

жүйесі,  сондай-ақ  орта  буын  мамандығына  түсетін,  мамандық  бейініне  сәйкес  техникалық  және  
кәсіптік  (жұмыс  біліктілігі),  орта  білімнен  кейінгі,  жоғары  білімі  барлар  өтініштер  негізінде  жүзеге  
асырылады.
ТжКБ  ұйымының  жобалық  мүмкіндіктерін  ескере  отырып,  тұлғалар.  Жобаның  мүмкіндігі  еңбек  
нарығының  қажеттіліктерін  ескере  отырып,  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі,  
жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білімі  бар  кадрларды  даярлауға,  жоғары  ұйымдардың  
дайындық  бөлімшелері  үшін  мемлекеттік  білім  беру  тапсырысын  орналастыру  қағидаларына  
сәйкес  айқындалады.  және  (немесе)  жоғары  оқу  орнынан  кейiнгi  бiлiм  беру,  сондай-ақ  балаларға  
мектепке  дейiнгi  тәрбие  мен  оқыту,  орта  бiлiм  беру  және  қосымша  бiлiм  беру  үшiн  Қазақстан  
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрiнiң  бұйрығымен  бекiтiледi.

7.  Карантиндік,  әлеуметтік,  табиғи  және  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайлар  кезінде  
қабылдау  және/немесе  емтихан  комиссияларының  жұмысы  жүзеге  асырылады.

мемлекеттік  тапсырыс)  ТжКБ  ұйымында  білікті  жұмысшыларды  даярлауды  көздейтін  білім  
беру  бағдарламалары  бойынша,  арнайы

күнтізбелік  жылдың  20  маусымынан  кешіктірмей.  Емтихан  комиссиясының  құрамына  ТжКБ  
ұйымдарының,  әлеуметтік  серіктестіктердің  және  қоғамдық  ұйымдардың  өкілдері  кіреді.  
Комиссия  төрағасы  емтихан  комиссиясы  мүшелерінің  көпшілік  дауысымен  сайланады.  Емтихан  
комиссиясының  құрамы  ТжКБ  ұйымы  басшысының  бұйрығымен  бекітіледі.

ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалана  отырып,  ТжКБ  ұйымдастыру.
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тұлғалардың  өтініші  бойынша  конкурстық  негізде  жүзеге  асырылады.

13.  Қабылдау  үшін  құжаттарды  ересектер  жеке  өзі  ұсынады,

)  білім  беру  ұйымдары,  қылмыстық-атқару  жүйесінің  түзеу  мекемелерінде  білім  беру  ұйымдары  
–  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  25  тамызына  дейін,  кешкі  оқу  нысаны  үшін  –  күнтізбелік  
жылдың  25  маусымынан  20  қыркүйегіне  дейін;

10.  Өтінімдерді  қабылдау,  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандар  өткізу,  
конкурс  өткізу  және  ақылы  негізде  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта,  техникалық  және  кәсіптік,  
орта  білімнен  кейінгі,  жоғары  білім  негізінде  оқуға  қабылдау  жүзеге  асырылады.  осы  
Қағидалардың  талаптарына  сәйкес  ТҚКБ  ұйымдарымен.

кәмелетке  толмағандар  –  заңды  өкілінің  қатысуымен.

2)  орта  буын  мамандарын  және  қолданбалы  бакалаврларды  даярлауды  көздейтін  
техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  берудің  білім  беру  бағдарламалары  
бойынша,  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  күндізгі  оқу  нысаны  бойынша  –  күнтізбелік  жылдың  
25  маусымынан  18  тамызына  дейін.  негізгі  орта  білім  базасы,  күнтізбелік  жылдың  25  
маусымынан  20  тамызына  дейін  жалпы  орта,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  базасында

11.  ТжКБ  ұйымына  оқуға  тұлғалардың  өтініштерін  қабылдау:

Қазақстан  Республикасының  ғылымдары  2016  жылғы  29  қаңтардағы  No  122  (Нормативтік  
құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің  тізілімінде  №  13418  болып  тіркелген)  (бұдан  әрі  –  №  
122  бұйрық).

,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру,  ақылы  негізде  –  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  25  
тамызына  дейін,  кешкі  және  сырттай  оқу  нысаны  бойынша  –  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  
20  қыркүйегіне  дейін,  шығармашылық  дайындықты  қажет  ететін  мамандықтар  бойынша  –  25  
маусым  мен  шілде  аралығы.  күнтізбелік  жылдың  20-сы,  педагогикалық,  медициналық  
мамандықтар  үшін  –  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  15  тамызына  дейін.

1)  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  білікті  жұмысшыларды  даярлауды  көздейтін  
білім  беру  бағдарламалары  бойынша

14.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінің,  нысанының,  мазмұны  мен  нәтижесінің  
сипаттамасын  қоса  алғанда,  мемлекеттік  қызмет  көрсетуге  қойылатын  негізгі  талаптардың  тізбесі.

Орта  буын  мамандарын,  қолданбалы  бакалаврларды  даярлауды  көздейтін  білім  беру  
бағдарламалары  бойынша  ТжКБ  ұйымына  оқуға  қабылдау

12.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  алу  үшін  ТжКБ  ұйымына  (бұдан  
әрі  –  көрсетілетін  қызметті  беруші)  немесе  «электрондық  үкіметтің»  веб-порталына  (бұдан  әрі  –  
Портал)  жүгінеді  және  сәйкес  құжаттар  топтамасын  ұсынады.  осы  Қағидаларға  1-қосымшаға  
сәйкес  «Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарында  құжаттарды  
қабылдау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  стандартымен  (бұдан  әрі  –  Стандарт).

арнайы  білім  беру  бағдарламалары,  сондай-ақ  рухани  (діни
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қызметтерді,  сондай-ақ  мемлекеттiк  қамтамасыз  етудiң  ерекшелiктерiн  ескере  отырып,  басқа  да  ақпаратты  қамтиды

16.  Құжаттар  Портал  арқылы  берілген  жағдайда  көрсетілетін  қызметті  алушының  "жеке  кабинетінде"  

мемлекеттік  қызметті  көрсету  туралы  сұрау  салуды  қарау  мәртебесі  туралы  ақпарат,  сондай-ақ  қабылдау  күні  мен  

уақыты  көрсетілген  хабарлама  көрсетіледі.  мемлекеттік  қызметтің  нәтижесі.

17.  Көрсетілетін  қызметті  берушінің  қызметкері  өтініш  келіп  түскен  күні  оны  жүзеге  асырады

19.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  топтамасын  ұсынған  кезде  қызметкер

қызметтер  Стандартта  көрсетілген.

көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  құрылымдық  бөлімшесі  көрсетілетін  қызметті  алушыға  осы  Қағидаларға  

3-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  құжаттардың  қабылданғаны  туралы  хабарлама  жолдайды.

тіркеуден  өткізеді  және  жауапты  құрылымдық  бөлімшеге  орындауға  жолдайды.  Өтініш  Қазақстан  Республикасының  

еңбек  заңнамасына  сәйкес  жұмыс  уақыты  аяқталғаннан  кейін,  демалыс  және  мереке  күндері  түскен  жағдайда,  

өтініш  келесі  жұмыс  күні  тіркеледі.

«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының  25-бабының  2-тармағына  

сәйкес  көрсетілетін  қызметті  берушінің  атына  келіп  түскен  көрсетілетін  қызметті  алушының  шағымы  тіркелген  

күнінен  бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  қаралуға  жатады.

15.  Көрсетілетін  қызметті  берушінің  қызметкері  құжаттар  топтамасын  қабылдайды,  олардың

20.  Көрсетілетін  қызметті  беруші  11)  тармақшаға  сәйкес  ақпараттандыру  саласындағы  уәкілетті  орган  

белгілеген  тәртіппен  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  сатысы  туралы  мәліметтерді  мемлекеттік  қызмет  көрсету  

мониторингінің  ақпараттық  жүйесіне  енгізуді  қамтамасыз  етеді.  Заңның  5-бабының  2-тармағының.

18.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  ұсынса  және  (

тіркеу  және  өтініш  түскен  күні  көрсетілетін  қызметті  алушыға  құжаттар  топтамасын  қабылдау  туралы  қолхат  беру.  

Көрсетілетін  қызметті  алушы  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  және  (немесе)  қолданылу  мерзімі  өтіп  кеткен  

құжаттарды  ұсынған  жағдайда,  құжаттарды  қабылдаудан  бас  тартады  және  осы  Қағидаларға  2-қосымшаға  сәйкес  

нысан  бойынша  қолхат  береді.

21.  Көрсетілетін  қызметті  берушінің  мемлекеттік  қызмет  көрсету  мәселелері  бойынша  шешіміне,  әрекетіне  

(әрекетсіздігіне)  шағым  көрсетілетін  қызметті  беруші  басшысының  атына,  көрсетілетін  қызметті  көрсету  сапасын  

бағалау  және  мониторингі  жөніндегі  уәкілетті  органға  берілуі  мүмкін.  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  

сәйкес  мемлекеттік  қызмет  көрсету.

немесе)  құжаттардың  қолданылу  мерзімі  өтіп  кеткен,  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  құрылымдық  

бөлімшесінің  қызметкері  өтінішті  одан  әрі  қараудан  дәлелді  бас  тартуды  қағаз  жеткізгіште  не  құжаттар  Портал  

арқылы  берілген  жағдайда  нысан  бойынша  көрсетілетін  қызметті  алушының  "жеке  кабинетіне"  жолдайды.  осы  

Қағидаларға  2-қосымшаға  сәйкес  көрсетілетін  қызметті  берушінің  уәкілетті  тұлғасының  электрондық  цифрлық  

қолтаңбасымен  куәландырылған  электрондық  құжат.
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25.  Карантиндік,  әлеуметтік,  табиғи  және  төтенше  жағдайлар  кезінде

"

техногендік  сипаттағы  сұхбат  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалана  
отырып  жүргізіледі.

Көрсетілетін  қызметті  алушының  шағымы  бағалау  үшін  уәкілетті  органға  келіп  түсті

26.  Оқуға  түсетін  білікті  жұмыскерлердің  саны  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  оқуға  
бөлінген  орындар  санынан  асып  кеткен  жағдайда  оқуға  қабылдау  осы  Қағидалардың  60-
тармағына  сәйкес  орташа  конкурстық  балы,  сондай-ақ  квота  негізінде  жүзеге  асырылады.  №  
264  қаулысына  сәйкес  санат.

және  мемлекеттік  қызмет  көрсету  сапасын  бақылау  тіркелген  күннен  бастап  15  (он  бес)  жұмыс  
күні  ішінде  қаралуға  жатады.

27.  Осы  Қағидалардың  9-тармағында  көрсетілген  үміткерлердің  қабылдау  квотасы  
көзделген  тұлғаларға  тиесілігін  растайтын  құжаттар  ТжКБ  ұйымының  қабылдау  комиссиясына  
25  тамызға  дейін  ұсынылады.

23.  Өтініш  берушілердің  өтініштері  тіркеу  журналдарында  тіркеледі

22.  Көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижелерімен  келіспеген  
жағдайларда  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  сотқа  жүгінеді.

күнтізбелік  жыл.

ТжКБ  ұйымдары.

28.  Осы  Қағидалардың  9-тармағында  көрсетілген  ТжКБ  ұйымдарының  қабылдау  
комиссиялары  өтініш  берушілер  тізімін  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  бастап  қалыптастырады  және
ТжКБ  ұйымының  интернет-ресурсында  орташа  конкурстық  балды  көрсете  отырып,  қабылдау  
квотасы  көзделген  тұлғаларды  және  оның  күнделікті  жаңартылуын  қамтамасыз  етеді.

24.  Білікті  жұмысшыларды  даярлауды  көздейтін  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  
білім  беру  бағдарламалары  бойынша  оқуға  түсетін,  сондай-ақ  техникалық  және  кәсіптік  (жұмыс  
біліктілігі)  бар  орта  буын  мамандықтарына  түсетін  адамдармен;

29.  Ерекше  білім  беру  қажеттіліктері  бар  тұлғаларды  ТжКБ  ұйымына  оқуға  қабылдау  
медициналық-әлеуметтік  сараптаманың  (медициналық  қорытынды)  ұсынымдары  мен  қарсы  
көрсеткіштері  ескеріле  отырып,  мамандығы  мен  біліктілігі  бойынша  жүзеге  асырылады.

мамандық  бейініне  сәйкес  орта  білімнен  кейінгі,  жоғары  білім,  әңгімелесу  өткізіледі.  Қабылдау  
комиссиясы  тиісті  бағыттар  бойынша  талапкерлермен  20  минуттан  аспайтын  жеке  әңгімелесу  
жүргізеді.  Әңгімелесуге  қойылатын  сұрақтардың  тізбесін  қабылдау  комиссиясының  төрағасы  
бекітеді.

Жеңіл  және  орташа  ақыл-ой  кемістігі  диагнозымен  ерекше  білім  беру  қажеттіліктері  бар  
адамдарды  оқуға  қабылдау  психологиялық-медициналық-педагогикалық  консультацияның  
қорытындысын  ескере  отырып  жүзеге  асырылады.
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өз  бетінше.

34.  Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі,  жоғары  білімі  бар  бейіні  бойынша  
медициналық  мамандықтарға  түсетін  тұлғалар  үшін.

30.  Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  берудің  білім  беру  
бағдарламалары  бойынша  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  оқуға  түсетін  адамдар  (білім,  
мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  құзыретіне  жататын  ТжКБ  ұйымдарын  
қоспағанда)  кәсіптік  диагностикадан  өтеді.  (

мамандығы  бойынша  эссе  жазу  түрінде,  оның  ішінде  ақпараттық-коммуникациялық  
технологияларды  пайдалану  бойынша  арнайы  емтихан  белгіленеді.  Эссе  тақырыбын,  эссе  
жазуға  қойылатын  талаптарды  және  бағалау  критерийлерін  ТжКБ  ұйымының  емтихан  
комиссиясы  анықтайды.

сауалнама)  білім  басқармасының  ақпараттық  жүйесі  арқылы  күнтізбелік  жылдың  25  
маусымынан  бастап  қоғамдық  негізде  жүзеге  асырылады.

35.  «Хореографиялық  өнер»  және  цирк  өнері»  мамандығына  түсетін  тұлғалар  ТжКБ  
ұйымында  қосымша  дәрігерлік  комиссиядан  өтеді.

32.  ТжКБ  ұйымында  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  педагогикалық  мамандықтар,  
сондай-ақ  арнайы  және  шығармашылық  дайындықты  талап  ететін  мамандықтар  бойынша  
оқуға  түсетін  адамдар  кәсіби  диагностикадан  өткеннен  кейін  арнайы  және/немесе  
шығармашылық  емтихандар  тапсыруға,  медициналық

31.  Кәсіби  диагностика  нәтижелері  бойынша  өтініш  берушіге  мамандықтарды  таңдау  
бойынша  ұсынымдар  мен  ұсынылатын  мамандықтар  бойынша  кәсіптер  карталары  
ұсынылады.  Кәсіби  диагностиканың  нәтижелері  кеңестік  сипатта  болады.

"

педагогикалық,  медициналық  мамандықтарға  түсетін  тұлғалар  үшін  тестілеу  негізгі  орта  
білім  базасындағы  талапкерлер  үшін  күнтізбелік  жылдың  18  тамызында,  жалпы  орта  білім  
беру  базасындағы  талапкерлер  үшін,  шығармашылық  дайындықты  қажет  ететін  
мамандықтар  үшін  күнтізбелік  жылдың  21  тамызында,  күнтізбелік  жылдың  21-28  шілдесі  
аралығында.

36.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандар,  сондай-ақ  психометриялық

мамандықтар  –  білім  басқармасының  ақпараттық  жүйесі  арқылы  ТжКБ  ұйымында  
психометриялық  тестілеуден  өту.

33.  ТжКБ  ұйымында  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  оқуға  түсетін  тұлғалар

37.  Ағылшын  тілінде  оқытатын  мамандықтарға  түсетін  тұлғалар  үшін  ағылшын  тілі  
бойынша  базалық  білім  деңгейін  қосымша  бағалау  жүргізіледі  (

педагогикалық,  медициналық  мамандықтар,  сондай-ақ  өнер  және  мәдениет  мамандықтары  
осы  Қағидаларға  4-қосымшаға  сәйкес  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандардан,  
сондай-ақ  психометриялық  тестілеуден  өтеді.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  
емтихандарды  өткізу  тақырыптарын  ТжКБ  ұйымы  белгілейді
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40.  Психометриялық  тестілеу  ұсынымдарға  сәйкес  жүргізіледі

2)  педагогикалық  мамандықтар  бойынша  арнайы  емтихан  («Музыкалық  білім»  
мамандығын  қоспағанда),  медициналық  мамандықтар  бойынша  психометриялық  тестілеу  
«Қабылдау»/«Кіру»  нысаны  бойынша  бағаланады;

3)  алған  мәдениет  және  өнер  мамандықтарына  түсетін  тұлғалар

«Денсаулық»  бейіні  бойынша  оқу-әдістемелік  бірлестігі.

әңгімелесу  әдісі),  оның  ішінде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалана  
отырып,  15  тамызға  дейін.

41.  Арнайы  және/немесе  аудиторияға  рұқсат

шығармашылық  емтиханнан  қанағаттанарлықсыз  баға  алғандарға  рұқсат  етілмейді

шығармашылық  емтихан,  психометриялық  тестілеу,  әңгімелесу  талапкердің  жеке  басын  
куәландыратын  құжатты  көрсеткен  кезде  жүргізіледі.

Әңгімелесу  нәтижелері  «Қабылдау»/«Кіру»  түрінде  бағаланады.

келесі  емтихан,  конкурс.

1)  бөлек  аудитория;

38.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандарға,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеуге  мүгедек  балалар  мен  мүгедектерге  (көру,  есту,  тірек-қозғалыс  аппараты  бұзылған)  
қатысу  үшін  мемлекеттік  органның  бұйрығымен  бекітілген  нысан  бойынша  мүгедектігі  туралы  
анықтаманы  ұсынған  кезде.  «Медициналық-әлеуметтік  сараптама  жүргізу  қағидаларын  бекіту  
туралы»  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрінің  2015  
жылғы  30  қаңтардағы  No  44  (Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  
10589  болып  тіркелген),  қажет  болған  жағдайда  емтихан  комиссиясы  төрағасының  атына  
еркін  нысандағы  өтінішті  қосымша  беруге:

42.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихан,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеу  басталғанға  дейін  үміткерлерге  емтихан  материалы  беріледі  және

2)  көру  және  тірек-қимыл  аппаратының  функциялары,  мүгедектігі  бар  мүгедек  балаларға  
арналған  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихан  шеңберінде  тапсырылатын  пәндер  
бойынша  оқытушы  болып  табылмайтын  ассистент  және  (немесе)  балаларға  арналған  ымдау  
тілін  білетін  маман.  мүгедектер  және  есту  қабілеті  нашар  мүгедектер.

титулдық  беттерді  ресімдеу  тәртібін,  сондай-ақ  арнайы  және/немесе  шығармашылық  
емтиханның  басталу  және  аяқталу  уақытын,  нәтижелерді  жариялау  уақыты  мен  орнын  
түсіндіреді,  өтінім  беру  тәртібін  түсіндіреді.
апелляция.

39.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханды  өткізу  нысаны  мен  тәртібін  (күні,  
уақыты,  орны,  консультациялар)  қабылдау  бөлмесінің  төрағасы  бекітеді.

Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандарды  өткізу  кезінде:

комиссиялар  өткізеді  және  өтінішті  қабылдау  кезінде  өтініш  берушілердің  назарына  жеткізіледі.

1)  арнайы  және  шығармашылық  емтихандар  «2»,  «3»,  «4»,  «5»  деген  бағамен  қойылады;
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47.  Апелляциялық  комиссияның  шешімі,  егер  отырысқа  оның  мүшелерінің  кемінде  
үштен  екісі  қатысса,  заңды  деп  есептеледі.  Апелляциялық  комиссияның  шешімі  отырысқа  
қатысқан  комиссия  мүшелерінің  көпшілік  даусымен  қабылданады.  Дауыстар  тең  болған  
жағдайда  апелляциялық  комиссия  төрағасының  дауысы  шешуші  болып  табылады.  
Апелляциялық  комиссияның  жұмысы  хаттамалармен  ресімделеді,  оған  апелляциялық  
комиссияның  төрағасы  және  барлық  мүшелері  қол  қояды.

Комиссия  ТжКБ  ұйымдарының  оқытушылары  арасынан  құрылады.  Тестілеудің  бір  пәні  
бойынша  кемінде  екі  адам  болуы  керек.  Апелляциялық  комиссиядан

45.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандардың,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеудің,  әңгімелесудің  нәтижелерін  бағалау  кезінде  бірыңғай  талаптардың  сақталуын  
қамтамасыз  ету  және  даулы  мәселелерді  шешу  және  үміткерлердің  құқықтарын  қорғау  
мақсатында  мемлекеттік  органның  бұйрығымен  апелляциялық  комиссия  құрылады.  ТжКБ  
ұйымының  басшысы.  Апелляциялық  кеңес  мүшелерінің  тақ  санынан  тұрады.  Апелляцияның  құрамы

49.  Біліктілік  бойынша  конкурсқа  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  беру  
негізінде  оқуға  түсетін  тұлғалар,  сондай-ақ  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  білікті  
жұмысшыларды  даярлауды  көздейтін  білім  беру  бағдарламалары  бойынша  оқуды  аяқтаған  
тұлғалар  қатысады.  орта  буын  маманы  мен  қолданбалы  бакалавр.

50.  Педагогикалық,  медициналық  мамандықтарға,  сондай-ақ  арнайы  және  
шығармашылық  дайындықты  қажет  ететін  мамандықтарға  түсетін  тұлғаларға  рұқсат  етіледі.

Төраға  мүшелердің  көпшілік  дауысымен  сайланады.  Хатшы  апелляциялық  комиссияның  
мүшесі  болып  табылмайды.

48.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханның,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеудің  нәтижелерін  ТжКБ  ұйымы  жібереді  (мұнан  басқа

46.  Емтихан  нәтижелерімен  келіспеген  тұлға  апелляцияға  өтініш  береді.  Апелляцияға  
өтініш  емтихан  нәтижелері  жарияланғаннан  кейін  келесі  күні  сағат  13.00-ге  дейін  
апелляциялық  комиссияға  беріледі  және  апелляциялық  комиссия  талапкердің  қатысуымен  
өткен  күннен  бастап  бір  жұмыс  күні  ішінде  қарайды.

43.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханның  нәтижелері  балл  парағы  ретінде  
ресімделеді.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандарды,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеуді  және  әңгімелесуді  өткізу  кезеңінде  ТжКБ  ұйымының  мұрағатында  кемінде  бір  жыл  
сақталады  аудио  және  бейне  жазбалар  жүргізіледі.

Білім  және  ғылым,  мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  құзыретіне  кіретін  
ТжКБ  ұйымдары  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  кадрлар  даярлауға  конкурсқа  (бұдан  әрі  –  
Конкурс)  қатысу  үшін  білім  басқармасының  ақпараттық  жүйесіне ).

өтініш  беру.

44.  Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханның,  сондай-ақ  психометриялық  
тестілеудің  нәтижелері  тестілеу  өткізілетін  күні  ТжКБ  ұйымының  ақпараттық  тақталарында  
немесе  интернет-ресурстарында  жарияланады  және  орналастырылады.
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білімі  және  бағалары  (балдары)  туралы  құжатқа  сәйкес  бейіндік  пәндер

52.  Конкурсқа  қатысуға  өтініш  берген  кезде  үміткерлер  облыстардың,  
республикалық  маңызы  бар  қалалардың  және  астананың  жергілікті  атқарушы  
органдары  бекіткен  төрт  мамандыққа  дейін  біліктілікті  (қажет  болған  жағдайда),  ТжКБ  
ұйымдарын  орналастыру  жөніндегі  комиссия  бекітетін  төртке  дейін  ТжКБ  ұйымын  
таңдайды.  ТжКБ,  оқыту  тілі  (қазақ,  орыс,  ағылшын),  білім  деңгейі  бар  кадрларды  
даярлауға  мемлекеттік  тапсырыстар.

53.  ТжКБ  ұйымдары  осы  Қағидалардың  9-тармағында  көрсетілген  және  
мамандығын,  біліктілігін  көрсете  отырып,  білім  бөлімінің  ақпараттық  жүйесіне  өтініш  
берген  тұлғаларды  күнтізбелік  жылдың  26  тамызына  дейін  тіркейді.

ТжКБ  ұйымы  өткізген  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандар  нәтижесінде,  
сондай-ақ  қабылдау  квотасын  ескере  отырып  алынған.

55.  Өтініш  берушілерді  автоматтандырылған  таратуды  басқарма  айқындаған  
ақпараттық  жүйе  (білім  беру  платформасы)  жүзеге  асырады.

57.  Негізгі  орта  білім  беру  негізінде  оқуға  түсетін  тұлғалар  арасындағы  конкурс  мемлекеттік  
тапсырысқа  сәйкес  күнтізбелік  жылдың  19-22  тамызы  аралығында,  ақылы  негізде  26-дан  26-ға  дейін  өткізіледі.

54.  Конкурсты  білім  басқармасының  ақпараттық  жүйесі  (білім  және  ғылым,  
мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  құзыретіне  жататын  ТжКБ  
ұйымдарын  қоспағанда)  өтініш  берушілерді  автоматтандырылған  бөлу  жолымен  
өткізеді.  білім  туралы  құжатқа  сәйкес  міндетті  және  бейіндік  пәндер  бойынша  
бағалаудың  орташа  конкурстық  балы,

Өнер  мамандығына  түсетін  күнтізбелік  жылдың  28  тамызы  жалпы  орта  білім  негізінде,  
ТжКБ  базасында  –  күнтізбелік  жылдың  22-25  тамызы  аралығында,  ақылы  негізде  –  
күнтізбелік  жылдың  26-28  тамызы  аралығында.  және  мәдениет  –  күнтізбелік  жылдың  
29  шілдесі  мен  2  тамызы  аралығында.

білім  беру.

Арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандар,  психометриялық  тестілеу,  
әңгімелесу  нәтижелері  бойынша  конкурс.

педагогикалық,  медициналық  мамандықтарға,  шығармашылық  дайындықты  қажет  
ететін  мамандықтарға  түсу  үшін  міндетті  және

51.  Конкурсқа  қатысу  үшін  негізгі  орта  білім  негізінде  үміткерлер  күнтізбелік  
жылдың  18  тамызына  дейін,  жалпы  орта,  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  
кейінгі  білім  базасында  –  күнтізбелік  жылдың  20  тамызына  дейін  өтініш  береді.  осы  
Қағидалардың  12-тармағына  сәйкес.

56.  Білім  және  ғылым,  мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  
құзыретіне  жататын  ТжКБ  ұйымдарына  түсетін  тұлғалар  арасындағы  конкурсты  ТжКБ  
ұйымдары  мемлекеттік  тапсырыстарды  таратудың  автоматтандырылған  жүйесін  
пайдалана  отырып,  дербес  жүргізеді.
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SKB  \u003d  (OP1 /  OD1  +  PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2) /  KO,

PP2/PD2  –  бірінші  бейіндік  пән/пән  1  бойынша  баға;

OP2 /  OD2  –  міндетті  пән/пән  2  бойынша  бағалау;
PP1/PD1  –  бірінші  бейіндік  пән/пән  1  бойынша  баға;

PP2/PD2  –  екінші  бейіндік  пән/2-пән  бойынша  баға;

PP2/PD2  –  екінші  бейіндік  пән/2-пән  бойынша  баға;

мұндағы  OP1/OD1  –  міндетті  пән/пән  1  бойынша  баға;

КО  –  бағалау  саны;

58.  Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  мамандықтары  
бойынша  бейіндік  пәндердің  тізбесі  осы  Қағидаларға  5-қосымшаға  сәйкес  айқындалады.

PP1 /  PD1  –  бірінші  бейіндік  пән/пән  1  бойынша  баға;

SE/TE  –  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханға  қойылатын  баға  (екі  арнайы  және/
немесе  SE2/TE2  шығармашылық  емтихандарын  өткізу  кезінде);

59.  Орташа  конкурстық  балл  (бұдан  әрі  –  СББ)  осы  Қағидаларға  4.5-қосымшаларға  
сәйкес  пәндер/пәндер  бойынша  бағалар,  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтихандар  
бойынша  бағалар  сомасының  олардың  жалпы  сомасына  орташа  мәні  ретінде  айқындалады.

PP2/PD2  –  екінші  бейіндік  пән/2-пән  бойынша  баға;

"

60.  Бағалардың  орташа  балы  қалыптасады?
саны.

КО  –  бағалау  саны;

КО  –  бағалау  саны;

арнайы  және  шығармашылық  даярлық,  бастауыш  («Хореография  өнері»  мамандығы  
үшін),  негізгі  орта  білімі  бар  (9  сынып)  –  үш  пән  бойынша  балл/баллдан:  міндетті  пән  
(қазақ  тілі  немесе  орыс  тілі)  және  мамандық  бейіні  бойынша  екі  пән  (қажет  болған  
жағдайда)  және  арнайы  немесе  шығармашылық  емтиханның  бағалары/ұпайлары:

педагогикалық  мамандықтарға,  талап  ететін  мамандықтарға  түсушілер  үшін

негізгі  орта  білімі  бар  талапкерлер  үшін  (9  сынып)  –  сыныптардан/
үш  пәннен  балл:  міндетті  пән  (қазақ  тілі  немесе  орыс  тілі)

SKB  \u003d  (OP1 /  OD1  +  PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2  +  SE /  TE) /  KP /  KO,

жалпы  орта  білімі  бар  талапкерлер  үшін  ТжКБ  –  төрт  пән  бойынша  бағалаудан:  
міндетті  пәндер/пәндер  (қазақ  тілі  немесе  орыс  тілі,  Қазақстан  тарихы)  және  мамандық  
бейіні  бойынша  екі  пән/пән:

SKB  \u003d  (OP1 /  OD1  +  OP2 /  OD2  +  PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2) /  KO,

,  мамандық  бейіні  бойынша  екі  пән:

мұндағы  EP1/OD1  –  міндетті  пән/пән  1  бойынша  баға;

мұндағы  OP1/OD1  –  міндетті  пән/пән  1  бойынша  баға;
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SE/TE  –  арнайы  және/немесе  шығармашылық  емтиханға  қойылатын  баға  (екі  арнайы  және/
немесе  SE2/TE2  шығармашылық  емтихандарын  өткізу  кезінде);

SKB  \u003d  (OP1 /  OD1  +  OP2 /  OD2  +  PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2  +  бар  болса) /  KO,
мұндағы  OP1/OD1  –  міндетті  пән/пән  1  бойынша  баға;

КО  –  бағалау  саны;

жалпы  орта  білімі  бар  педагогикалық  мамандықтар  мен  шығармашылық  дайындықты  
қажет  ететін  мамандықтар  бойынша  талапкерлер  үшін  –  төрт  пән  бойынша  бағалаудан:  
міндетті  пәндер/пәндер  (қазақ  тілі  немесе  орыс  тілі,  Қазақстан  тарихы)  және  мамандық  бейініне  
сәйкес  екі  пән/пән.  (қажет  болған  жағдайда)  және/немесе  арнайы  және/немесе  бағалары/
баллдары

техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі,  жоғары  білімі  бар,  мамандық  бейініне  
сәйкес  келмейтін  медициналық  мамандықтарға  түсетін  тұлғалар  үшін  –  бейіні  бойынша  екі  
пән/пән  бойынша

OP2 /  OD2  –  бірінші  бейіндік  пән/пән  2  бойынша  баға;

шығармашылық  емтихан:

мамандығы:

OP2 /  OD2  –  екінші  бейіндік  пән/пән  2  бойынша  баға;

мұндағы  OP1/OD1  –  міндетті  пән/пән  1  бойынша  баға;
SKB  \u003d  (OP1 /  OD1  +  OP2 /  OD2  +  PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2  +  SE /  TE) /  KO,

SKB  \u003d  (PP1 /  PD1  +  PP2 /  PD2) /  KO,

KO  –  рейтингтер  саны.

OP2 /  OD2  –  міндетті  пән/пән  2  бойынша  бағалау;

мұндағы  PP1/PD1  –  бірінші  бейіндік  пән/1-пән  бойынша  баға;
PP2/PD2  –  екінші  бейіндік  пән/2-пән  бойынша  баға;

PP1 /  PD1  –  бірінші  бейіндік  пән/пән  1  бойынша  баға;

КО  –  бағалау  саны;

61.  Орташа  конкурстық  балл  тең  болған  жағдайда  білім  туралы  құжаттың  орташа  балы,  
сондай-ақ  N  264  Жарлыққа  сәйкес  квота  санаты  есепке  алынады.

62.  Басқа  мемлекеттiң  бiлiмi  туралы  құжаты  бар  адамдар  үшiн  бiлiмi  туралы  құжатта  осы  
Қағидаларға  5-қосымшада  көрсетiлген  мiндеттi  және  бейіндік  пәндер  болмаған  жағдайда,  
жалпыға  міндетті  және  бейіндік  пәндер  тізбесі  көрсетіледі.

PP2/PD2  –  екінші  бейіндік  пән/2-пән  бойынша  баға;

мамандық  бейініне  сәйкес  келмейтін  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі,  
жоғары  білімі  бар  талапкерлер  үшін  –  төрт  пән  бойынша  бағалаудан:  міндетті  пәндер/пәндер  
(қазақ  тілі  немесе  орыс  тілі,  Қазақстан  тарихы),  сәйкес  екі  пән/пән.  мамандық  бейіні  және/
немесе  бар  болған  жағдайда  шығармашылық  және/немесе  арнайы  емтихан  бағасы  
(педагогикалық  мамандықтар  және  шығармашылық  дайындықты  қажет  ететін  мамандықтар  
үшін):
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комиссиялар:

1)  күндізгі  оқу  нысаны  бойынша  –  күнтізбелік  жылдың  31  тамызына  дейін;

пәндерді  ақпараттық  жүйе  арқылы  ТжКБ  ұйымдарының  қабылдау  комиссиялары  белгілейді.

2)  кешкі  және  сырттай  оқуға  –  күнтізбелік  жылдың  30  қыркүйегіне  дейін;

63.  Мемлекеттiк  тапсырыс  бойынша  бөлiнбеген  орындар  болған  жағдайда,  топтардың  штат  санының  аздығы

3)  мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  құзыретіне  кіретін  ТжКБ  ұйымында  
күнтізбелік  жылдың  10  тамызына  дейін.

64.  Білім  бөлімдері  негізгі  орта  білім  негізінде  оқуға  түсетін  тұлғалар  арасындағы  Конкурстың  
қорытындыларын  күнтізбелік  жылдың  23  тамызында,  жалпы  орта  білімнің  базасында  –  күнтізбелік  
жылдың  25  тамызында  ресми  интернет-ресурстарында,  сондай-ақ  ақпараттық  жүйе  арқылы  
үміткерлерді  Конкурстың  нәтижелері  туралы  хабардар  ету.

мамандықтар  бойынша  (өнер  және  мәдениет,  денсаулық  сақтау  мамандықтарын  қоспағанда,  
кемінде  15  адам),  тіркелмеген  үміткерлер,  мемлекеттік  тапсырыс  күнтізбелік  29  тамызға  дейінгі  №  
122  бұйрығына  сәйкес  ТжКБ  мамандықтары  мен  ұйымдары  бойынша  қайта  бөлінеді.  жыл.

67.  Білікті  жұмысшыларды  даярлауды  көздейтін  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  
білім  беру  бағдарламалары  бойынша  білім  алушылар  құрамына  қабылдау:

65.  Білім  және  ғылым,  мәдениет  және  спорт  саласындағы  уәкілетті  органның  құзыретіне  кіретін  
ТжКБ  ұйымдары  Конкурс  нәтижелерін  күнтізбелік  жылдың  5  тамызына  дейін  ресми  интернет-
ресурстарда  жариялайды.

1)  күндізгі  оқу  нысаны  бойынша  –  әңгімелесу  нәтижелері  бойынша  күнтізбелік  жылдың  31  
тамызына  дейін;

2)  кешкі  білім  беру  нысаны  бойынша  –  негізгі  орта  немесе  жалпы  орта  білім  туралы  құжаттарда  
көрсетілген  мамандықтар  бойынша  бағаларды,  әңгімелесу  нәтижелерін  ескере  отырып,  іріктеу  
негізінде  күнтізбелік  жылдың  30  қыркүйегіне  дейін.

66.  Орта  буын  мамандарын,  қолданбалы  бакалаврларды  даярлауды  көздейтін  техникалық  
және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білімнің  білім  беру  бағдарламалары  бойынша  білім  алушыларды  
қабылдау  бұйрықпен  жүзеге  асырылады.

68.  Нәтижелі  жұмыспен  қамтуды  және  жаппай  кәсіпкерлікті  дамытудың  2017  –  2021  жылдарға  
арналған  «Еңбек»  мемлекеттік  бағдарламасына  қатысушыларды  оқытуға  қабылдау  Қазақстан  
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жылғы  26  қарашадағы  №  10  бұйрығына  сәйкес  
жүзеге  асырылады.  646  (Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  17800  
болып  тіркелген) .

қабылдау  отырысының  хаттамасы  негізінде  ТжКБ  ұйымының  басшысы

69.  Оқуға  қабылдау  нәтижелері  туралы  ақпарат  орта  буын  мамандарын  даярлауды  көздейтін  
күндізгі  оқу  нысаны  бойынша  оқуға  түсушілердің  назарына  жеткізіледі.
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TiPPO.

және  қолданбалы  бакалавр,  күнтізбелік  жылдың  31  тамызына  дейін,  білікті  
жұмысшыларды  даярлау  –  күнтізбелік  жылдың  31  тамызына  дейін,  кешкі  және
сырттай  оқуға  –  күнтізбелік  жылдың  30  қыркүйегіне  дейін  қабылдау  комиссиялары  
ақпараттық  тақталарда  немесе  ұйымның  интернет-ресурстарында  орналастыру  арқылы

ұйымда  оқыту

бір

күнтізбелік  3)  
құжаттар  топтамасын  тапсыру  үшін  күтудің  рұқсат  етілген  ең  ұзақ  уақыты

жылдың;

бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  беруші)

мамандар

қызметтер

білім  беру  бағдарламалары

S  o  u  b  s

15 жылдың;

3

орта  1)  
білікті  жұмыскерлерді  даярлауды  көздейтін  техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің  білім  беру  
бағдарламалары  бойынша,  арнайы  оқу  бағдарламалары  бойынша,  сондай-ақ  қылмыстық-
атқару  жүйесінің  түзеу  мекемелеріндегі  рухани  (діни)  білім  беру  ұйымдарына,  білім  беру  
ұйымдарына  оқуға  қабылдау  үшін  –  күнтізбелік  жылдың  25  маусымы  мен  25  тамызы,  кешкі  оқу  
нысаны  бойынша  –  25  маусым  мен  20  қыркүйек  аралығында  2)  орта  буын  мамандарын  және  
қолданбалы  бакалаврларды  даярлауды  көздейтін  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  
кейінгі  білім  берудің  білім  беру  бағдарламалары  бойынша,  күндізгі  нысан  бойынша  мемлекеттік  
тапсырыс  бойынша  білім  беру  -

2)  «электрондық  үкіметтің»  веб-порталы:  www.egov.kz  (бұдан  әрі  –  портал).

Және

орта  білімнен  кейінгі  білім

a  c  u  c  t  a

t  кезінде  m  және  n;

4  Қамтамасыз  ету  нысаны  Электрондық  (ішінара  автоматтандырылған)/қағаз

4)  Қызмет  көрсетудің  рұқсат  
етілген  ең  ұзақ  уақыты  -  15  минут.

2

Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдары  (

күнтізбе

15

Мемлекеттің  
қамтамасыз  ету  мерзімі

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  1-қосымша

Аты

Бакалавр  даярлауды  көздейтін  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білімнің  білім  
беру  бағдарламалары  бойынша  оқуға  түсетін  көрсетілетін  қызметті  алушы  үшін  көрсетілетін  
қызметті  берушіге  құжаттар  топтамасы  тапсырылған  сәттен  бастап:

қызметтер

қызмет  провайдері

білім  беруді  жүзеге  асыру

негізгі  орта  білім  базасында  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  18  тамызына  дейін,  жалпы  
орта,  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  базасында  күнтізбелік  жылдың  25  
маусымынан  20  тамызына  дейін,  ақылы  негізде  –  бастап  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  
25  тамызына  дейін,  кешкі  және  сырттай  оқуға  –  күнтізбелік  жылдың  25  маусымынан  20  
қыркүйегіне  дейін,  шығармашылық  дайындықты  қажет  ететін  мамандықтар  үшін  –  күнтізбелік  
жылдың  25  маусымынан  20  шілдесіне  дейін,  педагогикалық,  медициналық  мамандықтар  үшін  
–  25  маусымнан  бастап

-

қосулы

техникалық  және  кәсіби,

1)  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдары;

сілтеме

Осы  Қағидаларға  3-қосымшаға  сәйкес  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  
беру  ұйымдарында  құжаттарды  қабылдау  туралы  қолхат  немесе  құжаттарды  одан  әрі  қараудан  
дәлелді  бас  тарту.

қолданылған

қоғамдық  
қамтамасыз  ету

«Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарына  құжаттарды  қабылдау»  мемлекеттік  
көрсетілетін  қызмет  стандарты
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Нәтиже

Тегін

алушы  алды.

дейін

жылғы  №  ҚР  ДСМ-175/2020  «Денсаулық  сақтау  саласындағы  есепке  алу  құжаттамасы  
нысандарын  бекіту  туралы» (Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  
тізілімінде  №  21579  болып  тіркелген),  I  топтағы  мүгедектер  үшін  және  ІІ  және  бала  кезінен  
мүгедек,  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  міндетін  атқарушының  
2020  жылғы  30  қазандағы  №  ҚР  ДСМ-175  бұйрығымен  бекітілген  031-У  нысанындағы  
медициналық-әлеуметтік  сараптаманың  қорытындысы /

құжат

2)  Порталдың  интернет-ресурсы:  www.egov.kz.

2

көрсетілетін  қызметті  беруші:  демалыс  және  мереке  күндерін  қоспағанда,  дүйсенбіден  
бастап  сенбіні  қоса  алғанда,  Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  
көрсетілетін  қызметті  берушінің  белгіленген  жұмыс  кестесіне  сәйкес  сағат  9.00-ден  18.00-
ге  дейін,  түскі  үзіліспен  сағат  13.00-ден  18.00-ге  дейін.  14.00.

Уәкілетті  көрсетілетін  қызметті  берушінің  Көрсетілетін  қызметті  алушы  көрсетілген  мерзімде  мемлекеттік  

көрсетілетін  қызмет  нәтижесін  алу  үшін  жүгінбеген  жағдайда,  көрсетілетін  қызметті  беруші  көрсетілген  

мерзімде  олардың  алу  орнында  сақталуын  қамтамасыз  етеді.

жағдайлар,

.

қызмет  алушы

1)  
2)  білім;

Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  тіркелген  2  1  5  7  9);

заңнама

қызмет  көрсету

6

күй

жұмыс  уақыты,  демалыс  және  мереке  күндері  Қазақстан  Республикасының  еңбек  
заңнамасына  сәйкес  өтінішті  қабылдау  және  мемлекеттік  қызметті  көрсету  нәтижесін  
беру  келесі  жұмыс  күні  жүзеге  асырылады).

4)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  міндетін  атқарушының  2020  
жылғы  30  қазандағы  бұйрығымен  бекітілген  №  075-У  нысанды  медициналық  анықтама.

мәлімдеме

сценарий

n  e  m  e

a  k  o  v

2020  жылғы  "Денсаулық  сақтау  саласындағы  есепке  алу  құжаттамасы  нысандарын  бекіту  туралы"

оның  жинағы

Стандарттың  9-тармағында  көрсетілген  негіздер  және  электрондық  цифрлық  
қолтаңбамен  (бұдан  әрі  –  ЭЦҚ)  куәландырылған  Қосымшаның  Қағидаларына  сәйкес  қолхат  беру

l  және  c  a

1)  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  интернет-ресурсы:  www.  
edu.  үкімет  kz ;

Жоқ.

немесе Респонденттердің  
өкілдері  және  Қызметті  алушылар  –  шетелдіктер  мен  азаматтығы  жоқ  адамдар  да  өкілдік  етеді

5)  жеке  басын  куәландыратын  құжат  (жеке  басын  сәйкестендіру  үшін).  Көрсетілетін  
қызметті  алушының  жеке  басын  куәландыратын  құжаттар  қолма-қол  ұсынылады

.

көрсету

көзделген

7  Жұмыс  уақыты

астында

дейін

Қазақстан  
Республикасы

Алынған  төлем  
сомасы

н  а  с  т  о  и  ш  и  м

туралы

заңды .

3)  4  дана  көлемінде  3х4  см  фотосуреттер;

бес

мемлекеттік  
қызметтерді  
көрсетуде,  және  тәсілдері

портал:  жөндеу  жұмыстарына  байланысты  техникалық  үзілістерді  қоспағанда,  тәулік  
бойы  (көрсетілетін  қызметті  алушы  көрсетілгеннен  кейін  хабарласқанда)

д  о  у  м  е  н  т  о  в ;

Мемлекеттік  қызмет  көрсету  орындарының  мекенжайлары  мыналар  бойынша  орналасқан:

қызметтер

Machine Translated by Google



сот,  оның  негізінде  көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  алуға  байланысты  арнайы  

құқықтан  айырылады.

2)  көрсетілетін  қызметті  алушының  және  (немесе)  ұсынылған  материалдардың,  объектілердің  арасындағы  сәйкессіздік

құжат,

көрсетілетін  қызметті  алушының  жеке  басын  куәландыратын  құжатты  көрсетілетін  
қызметті  беруші  шлюз  арқылы  тиісті  мемлекеттік  ақпараттық  жүйелерден  алады.

5)  
H  a

заңнама

сондай-ақ

1)  шетелдік  -  шетелдіктің  Қазақстан  Республикасында  тұруға  ықтиярхаты;

.

c  i  e;

үшін  негіздер

электрондық  түрде  куәландырылған,  көрсетілетін  қызметті  
алушыға  құжаттардың  3  1)  қосымшасына  сәйкес  нысан  бойынша  құжаттарды  қабылдау  
туралы  қолхат  беріледі;

C  o  r  t  i  o  n  g

Тиісті  мемлекеттік  органдар  шектеу  іс-шараларын  жүзеге  асырған,  төтенше  жағдай  енгізілген,  белгілі  

бір  аумақта  әлеуметтік,  табиғи  және  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайлар  туындаған  жағдайда,  

осы  аумақта  көрсетілетін  қызметті  алушылар  білім  беру  ұйымдарына  тікелей  осы  тармақтың  бірінші  

абзацының  4)  тармақшасында  және  екінші  абзацының  3)  тармақшасында  аталған  құжаттарды  

ұйымдастыру,  шектеу  шараларының  күші  жойылған  кезде  төтенше  жағдай

қызметтер

Айналдыру

көрсете  отырып:

белгіленген  3)  

көрсетілетін  қызметті  алушыға  қатысты  заңды  күшіне  енген  шешім  болса

4)  3х4  см  көлеміндегі  сандық  фотосурет  Құжат  туралы  мәліметтер,

4)  пана  іздеуші  –  пана  іздеушінің  куәлігі;

талаптар,  Ережелер;

деректер.

n  және  x;

-

.

мемлекеттік  қызметті  және  (немесе)  қамтылған  деректерді  (мәліметтерді)  алуға

«электрондық  үкімет»  Көрсетілетін  қызметті  алушыға  «жеке  кабинетіне»  портал  
арқылы  жүгінген  кезде  ЭЦҚ  нысанында  мемлекеттік  қызметті  көрсету  үшін  сұрау  
салудың  қабылданғаны  туралы  хабарлама-есеп  жолданады.

k  a  n  d  a  s

Қазақстан  
Республикасы

деректермен

2)  білімі  туралы  құжаттың  немесе  білімі  туралы  құжаттың  электрондық  көшірмесі

күй

,

Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  21579  болып  тіркелген)  І  және  ІІ  

топтағы  мүгедектер  және  бала  кезінен  мүгедектер  үшін  031-У  нысаны  бойынша  медициналық-

әлеуметтік  сараптама  қорытындысы.  «Денсаулық  сақтау  саласындағы  есепке  алу  құжаттамасы  

нысандарын  бекіту  туралы»  2020  жылғы  30  қазандағы  №  ҚР  ДСМ  -175/2020  Қазақстан  Республикасы  

Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  21579);

r  e  h  e

1)  көрсетілетін  қызметті  алушының  ата-анасының  біреуінің  (немесе  өзге  де  
заңды  өкілдерінің)  көрсетілетін  қызметті  алушының  нақты  тұрғылықты  жерін  
көрсете  отырып,  оның  өкілінің  ЭЦҚ  қол  қойылған  электрондық  құжат  нысанындағы  өтініші;

байланыс

беруден  бас  тарту

2)  қабылдаған  қызметкердің  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (бар  болса),  лауазымы

к  а  н  д  а  с  а

3)  босқын;

шынайы

бірақ

құжаттар

p  r  o  f  i  v  a  n  i  i:

құрылды

жылы

1)  көрсетілетін  қызметті  алушы  ұсынған  құжаттардың  дұрыс  еместігін  анықтау

"

-

п  о  р  т  а  л :

осы  Ережеге,

2)  азаматтығы  жоқ  адам  –  азаматтығы  жоқ  адамның  куәлігі;

мемлекеттік  қызметтерді  көрсету  үшін  қажетті  мәліметтер  мен  мәліметтерді,
,

оның

3)  «Бухгалтерлік  
есепті  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  
міндетін  атқарушының  2020  жылғы  30  қазандағы  No  ҚР  ДСМ-175/2020  бұйрығымен  
бекітілген  №  075-У  нысанындағы  медициналық  анықтамалар  құжаттарының  
электрондық  көшірмелері.  денсаулық  сақтау  саласындағы  құжаттаманы  қалыптастырады» (

тоғыз

құжаттар,

8

орнында  тіркелгені  туралы  белгісі  бар  олардың  мәртебесін  айқындайтын  құжат

ережелері.

C  o  r  t  i  o  n  g

"
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Пішін

ұйымда  оқыту

h  i  s  l  e

(көрсетілетін  қызметті  алушының  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (бар  болса)  (бұдан  әрі  –  Т.А.)  немесе  ұйымның  атауы

)  (қызмет  алушының  мекенжайы)

ішінде  көрсетілген

білім  беруді  жүзеге  асыру

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

білім  беру  бағдарламалары

1)  көрсетілетін  қызметті  алушы  мемлекеттік  қызметті  электрондық  нысанда  алады

c  -  i  s  және дейін

портал,  электрондық  цифрлық  қолтаңба  болған  жағдайда  немесе  арқылыбастап

техникалық  және  кәсіби,

Басқа  талаптар

ерекшеліктерін  ескере  отырып

орта  білімнен  кейінгі  білім

10
көрсету

күй

көрсетілетін  қызметті  берушінің  ұялы  байланыс  шотының  операторы,  сондай-ақ  
«1414»,  8-800-080-  бірыңғай  байланыс  орталығы  ұсынған  көрсетілетін  қызметті  

алушының  абоненттік  нөмірі  тіркелген  және  қосылған  
жағдайда  бір  реттік  парольмен  куәландырылады.  7777.

z  a  p  i  s п  о  р  т  а  л  а ;

электрондық  
нысаны

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  2-қосымша

қызметтері,  соның  ішінде

Құжаттарды  қабылдаудан  бас  тарту  туралы  қолхат

3)....

_

(мекен-жайын  көрсету)  
мемлекеттік  қызметті  көрсету  үшін  құжаттарды  қабылдаудан  бас  тартады  _______________

Бұл  түбіртек  әр  тарапқа  бір-бірден  2  данада  жасалады.

___________________________________________________________

_

Сіздің  тарапыңыздан  «ҚР  құжаттарын  қабылдау»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  
стандартында  көзделген  тізбеге  сәйкес  құжаттардың  толық  емес  топтамасын  ұсынуыңызға  байланысты
техникалық  және  кәсіптік,  
орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымы»  және  (немесе)  қолданылу  мерзімі  өткен  
құжаттар,  атап  айтқанда:

«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  2013  жылғы  15  сәуірдегі  Қазақстан  
Республикасы  Заңының  19-1-бабын  басшылыққа  ала  отырып,  техникалық  және  кәсіптік  

білім  беруді  ұйымдастыру.pos  s  e  m  e  d

Жетіспейтін  құжаттардың  атауы:

бір)  ____________________________________;

______________________________________________________________________

_  _  _  _  _

_  _

2)  ______________________________________;
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Құжаттарды  қабылдау  туралы  қолхат  №  __________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ____________________

(көрсетілетін  қызметті  алушының  Т.А.Ә.  (бар  болса))
1.  Қолданба

(Білім  беру  ұйымы  қызметкерінің  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (бар  болса)  (қолы)

_________

Қолдану  ТОЛЫҚ  АТЫ.________________

«__»  __________  20__  ж.

___________________Алынған  

телефон:  көрсетілетін  қызметті  алушының  аты-жөні/қолы

______________________________________________________

2.

Оқу  орны  (оқу  

мекемесінің  атауы)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(қолы)Қабылданған  толық  аты-жөні  (бар  
болса)  "__"  _____________  20__  ж.

_____________

(кенттің,  ауданның,  қаланың  және  облыстың  атауы)

Арнайы  және  (немесе)  шығармашылықты  өткізу  нысаны

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  4-қосымша

білім  беру  бағдарламалары

негізгі  орта  білім  негізінде  
(негізгі  жалпы),  бастауыш  білім  
негізінде  («Хореографиялық  
өнер»  мамандығы,  біліктілігі»

орта  білім  негізінде  (орта  
жалпы)

ұйымда  оқыту

техникалық  және  кәсіби,

Балет  әртісі»)

мамандық

білім  беруді  жүзеге  асыру

орта  білімнен  кейінгі  білім

Мамандық  коды
Аты

білім  беру  бағдарламалары
техникалық  және  кәсіби,

техникалық  және

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  3-қосымша

кәсіби

орта  білімнен  кейінгі  білім

ұйымда  оқыту

білім  беру

емтихандар

білім  беруді  жүзеге  асыру

Арнайы  және  (немесе)  шығармашылық  емтихандар  нысаны

Көрсетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттарды  қабылдау  туралы  қолхат
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жарамдылығы,  соның  ішінде

Ашылу  сұхбаты

кәсіби  маман

кәсіби  маман

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

Ашылу  сұхбаты

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

Ашылу  сұхбаты

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

жарамдылығы,  соның  ішінде

музыкалық  шығарма

жағдайлар

Ашылу  сұхбаты

01140600

01140700

Ашылу  сұхбаты

жарамдылығы,  соның  
ішінде  педагогикалық  
жағдайды  шешу.  Орындау

Көркем  еңбек

01130100

01140100

өзін-өзі  тану

Қосымша  білім

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

Ашылу  сұхбаты

01140400

Музыкалық  
тәрбие

жағдайлар

Ашылу  сұхбаты

кәсіби  маман

Ашылу  сұхбаты

музыкалық  шығарма

жағдайлар

жағдайлар

жағдайлар

Ашылу  сұхбаты

Информатика

01140500

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

педагогикалық  шешім

01140300

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

кәсіби  маман

кәсіби  маман

кәсіби  маман

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

жарамдылық,  оның  ішінде  
деңгейлер)

кәсіби  маман

негізгі  орта  білім  беру  
әдебиеті

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

Ерте  жастағы  балаларды  

тәрбиелеу  және  оқыту

педагогикалық  шешім

кәсіби  маман

жағдайлар.

педагогикалық  шешім

спорт

жағдайлар

жағдайлар

Ашылу  сұхбаты

жағдайлар

Педагогика  және  әдістеме

кәсіби  маман

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

01140200

01130200

жағдайлар

жағдайлар

Тәрбие  жұмысын  
ұйымдастыру  (

Ашылу  сұхбаты

Бастауыш  оқытудың  
педагогикасы  мен  әдістемесі

кәсіби  маман

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

жағдайлар

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

жағдайлар

жағдайлар

жағдайлар

011  Білім

Дене  шынықтыру  және

жарамдылығы,  соның  
ішінде  педагогикалық  
жағдайды  шешу.  Орындау

01120100

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

тіл  үйрету  және

жағдайлар.
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сурет  және  кескіндеме,

сурет  және  кескіндеме,

кәсіби  маман

сурет  және  кескіндеме,

Ашылу  сұхбаты

кәсіби  маман

көркем  және  халықтық  
қолөнер  (профильдер  бойынша

құрамы

02130200

Интерьер  дизайны

кәсіби  маман

жағдайлар

021  бап

шығармашылық  кәсібін  
меңгерудің  алғы  шарттары

Аспаптық  
орындаушылық  
(құралдардың  түрлері  бойынша)

02120300

Киім  дизайны

өндіріс

шеберлік

01140800

жарамдылық

құрамы

құрамы

жарамдылық

сурет  және  кескіндеме,

шығармашылық  кәсібін  
меңгерудің  алғы  шарттары

02110300

құрамы

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

сурет  және  кескіндеме,

02150100

Ашылу  сұхбаты

сурет  және  кескіндеме,

жарамдылық

құрамы

өнімдер

Ашылу  сұхбаты

жағдайлар

Графикалық  және  
мультимедиялық  дизайн

орау

Дыбыс  инженериясы

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

02120200

)

құрамы

сурет  және  кескіндеме,

құрамы

қабілеттер  мен  жеке  қабілеттер  және  жеке

жарамдылық

құрамы

Ашылу  сұхбаты

құрамы

назар  аудару

сурет  және  кескіндеме,

Ашылу  сұхбаты

Баспа

Сәндік  және  қолданбалы

02140200

Ашылу  сұхбаты

02150200

жағдайлар

Ашылу  сұхбаты

Өнеркәсіптік  дизайн

02140100

02130100

құрамы

сурет  және  кескіндеме,

Ашылу  сұхбаты

Камера  өнері

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

02120100

Каллиграфия

сурет  және  кескіндеме,

жарамдылық

басып  шығару  және

сольфеджио  емтиханы

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

сурет  және  кескіндеме,

Ашылу  сұхбаты

сурет  және  кескіндеме,

Музыкалық  шығарманы  орындау,  

сольфеджиодан  ауызша  емтихан

құрамы

құрамы

жағдайлар

02110500

сурет  және  кескіндеме,

кәсіби  маман

құрамы

02110400

назар  аудару

сурет  және  кескіндеме,

Ашылу  сұхбаты

02110100

жарамдылығы,  оның  ішінде  
педагогикалық  шешім

зергерлік  бұйымдар

Музыкалық  шығарманы  орындау,  

сольфеджиодан  ауызша  емтихан

Кескіндеме,  мүсін  және  
графика  (түрлері  бойынша)

Технология

Кәсіптік  оқыту  (салалар  

бойынша)

кәсіби  бейімділік,  ауызша  дағды,  сольфеджио  ауызша  емтихан

жарамдылық

құрамы
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Ашылу  сұхбаты

жарамдылық

құрамы

Және

Акробатика  және  гимнастика,  
теңестіру  әрекеті

музыкалық  әдебиетте

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  5-қосымша

Ауызша  емтихан

Әлеуметтік-мәдени  іс-
шаралар  (түрлері  бойынша)

а  р  т  и  с  т  и  з  м

Ауызша  емтихан

02150300

02150500

02210200

02210100

сурет  және  кескіндеме,

көркем

шығармалар,  
сольфеджиодан  ауызша  емтихан

Ауызша  емтихан

білім  беру  бағдарламалары

кәсіби  маман

,

шығармашылық

сахналық  сөйлеу

өнер

көркем  
шығармашылық  (түрлері  бойынша)

Кәсіби  жарамдылық  
(сыртқы

сольфеджио,  ауызша  емтихан

02210300

02151000

,

жарамдылық

сурет  және  кескіндеме,

Музыкалық  шығарманы  орындау,  
сольфеджиодан  ауызша  емтихан

Және

театрландырылған  түрде

цирк  өнері

Музыкалық  хорды  дирижерлауды  
орындау

кәсіби  маман

ұйымда  оқыту

техникалық  және  кәсіби,

жарамдылық

Хореографиялық

Актерлік  шеберлік,

Жаттығулар  және  комбинациялар  (немесе  Жаттығулар  және  комбинациялар  

(немесе  сызбалар  мен  сызбалар),  сызбалар  мен  сызбаларды  анықтау),  шығармашылық  қабілеттерді  анықтау

кәсіби  маман

Хадистану

Адамдар

Акробатика  және  гимнастика,  
теңестіру  әрекеті

сахналық  шоу  (

02150400

а  р  т  и  с  т  и  з  м

әдебиет

құрамы

көркем

Музыкалық  шығарманы  орындау,  
сольфеджиодан  ауызша  емтихан

сольфеджио,  ауызша  емтихан

Исламтану

білім  беруді  жүзеге  асыру

Ашылу  сұхбаты

Ашылу  сұхбаты

жарамдылық

биді  үйлестіру,

сахналық  сөйлеу

музыка  теориясы

шығармашылық

әдебиет

Ашылу  сұхбаты

сәндік  өнер  
(профиль  бойынша)

музыка-ритм  деректері)

02150600

Музыкалық  шығарманы  орындау,  
сольфеджиодан  ауызша  емтихан

03220100

вокалдық  өнер

орта  білімнен  кейінгі  білім

Ашылу  сұхбаты

кәсіби  кәсіптік  физикалық  деректер).  -  физикалық  деректер).  
-  Сахналық  шоу  (

Ауызша  емтихан

02150800

кітапхана  ісі

жарамдылық

02150900

биді  үйлестіру,

Актерлік  өнер

Жаттығулар  және  комбинациялар  (немесе  Жаттығулар  және  комбинациялар  

(немесе  сызбалар  мен  сызбалар),  сызбалар  мен  сызбаларды  анықтау),  шығармашылық  қабілеттерді  анықтау

02150700

Актерлік  шеберлік,

02150200

теология

музыка-ритм  деректері)

музыкалық  әдебиетте

Кәсіби  жарамдылық  
(сыртқы

жарамдылық

Ашылу  сұхбаты

Machine Translated by Google



Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  мамандықтары  бойынша  
бейіндік  пәндердің  тізбесі

спорт

-

01120100

Әдебиет  Биология

Биология

Шығармашылық  
емтихан  (өту

жағдайлар

шет  тілі  (іш

Биология

Әдебиет

01140200

орта  білім  (

Әдебиет  Биология

01140400

Әдебиет

)

әлеуметтік,

Бастауыш  оқытудың  
педагогикасы  мен  әдістемесі

үшін  стандарттар

тәуелділіктер

Профиль  тақырыбының  атауы:

Дене  шынықтыру  және

Алгебра

шет  тілі  (іш

жетістіктері

орташа  жалпы)

емтихан

қосулы

-

Қазақстан  
тарихы

біліктілік

техногендік

негізгі

01140300

011  Білім

негізгі  орта  білім  беру  әдебиеті

үшін  стандарттар

Әдебиет

көрсеткіштер  және

жағдайлар

өтініш  
беруші  
портфолиосының  сипаты

Алгебра

орта  білім  

(негізгі  жалпы)

Көркем  еңбек

01140600

Ерте  жастағы  балаларды  тәрбиелеу  

және  оқыту

Биология

Қазақстан  
тарихы

тіл  үйрету  және

Қосымша  білім

мамандықтар

спорт

карантин,  
төтенше  жағдай

өтініш  
беруші  
портфолиосының  сипаты

Биология

табиғи  және

Музыкалық  тәрбие

)

).  жағдайларда

Әдебиет  Биология

Тарих

Әдебиет

Педагогика  және  әдістеме

Аты

01140500

Тәрбие  жұмысын  
ұйымдастыру  (деңгейлер  
бойынша)

Алгебра  және

спорт

талдауды  бастау

біліктілік

Биология

01140100

немесе

1  шығармашылық

техникалық  және

білім  беру

2  шығармашылық

қосулы

01130100

техногендік

Әдебиет

Биология

Шығармашылық  
емтихан  (өту

т  туралы

Әдебиет

карантин,  
төтенше  жағдай

Әлем

өзін-өзі  тану

немесе

01130100

01130200

мамандықтар

жетістіктері

әлеуметтік,

кәсіби

емтихан

тәуелділіктер

емтихан

Тарих

Биология

сөйлеу  терапиясы

Биология

).  жағдайларда

көрсеткіштер  және

1  шығармашылық

Мамандық  коды

табиғи  және

мамандық

2  шығармашылық

т  туралы

емтихан

Әдебиет

Әлем

Әдебиет

Әдебиет
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-

Алгебра

-

2  шығармашылық

02110100

емтихан

талдауды  бастау

емтихан

емтихан

Тарих

емтихан

-

емтихан

Ән  айту

Алгебра  және  
информатика

емтихан

-

01140800

02110400

2  шығармашылық

-

Камера  өнері

География

-

-

2  шығармашылық

2  шығармашылық

Әлем

емтихан

2  шығармашылық

2  шығармашылық

емтихан

Графикалық  
мультимедиялық  дизайн емтихан

-

талдауды  бастау  Информатика

0407000

емтихан

музыка  теориясы

емтихан

Баспа

-

Алгебра

орау  өндірісі

-

-

Информатика

Қазақстан  
тарихы

Алгебра

-

2  шығармашылық

Технология

2  шығармашылық

-

емтихан

емтихан

0406000

емтихан

вокалдық  өнер

2  шығармашылық

Дизайн  (профиль  бойынша)

-

География

-

Кәсіптік  оқыту  (салалар  
бойынша)

-

басып  шығару  және

Кескіндеме,  мүсін  және  
графика  (түрлері  бойынша)

2  шығармашылық

-

Физика

2  шығармашылық

емтихан

-

емтихан

2  шығармашылық

емтихан

-

02150300

өнімдер

0402000

-

Сәндік  және  қолданбалы

музыка  теориясы

жаттығу)

02120300

емтихан

Және

Киім  дизайны

емтихан

зергерлік  бұйымдар

2  шығармашылық

-

Әдебиет  (

01140700

2  шығармашылық

2  шығармашылық

Каллиграфия

02110500

02150200

-

-

2  шығармашылық

-

емтихан

02150100

02140200

02110300

Информатика

емтихан

0414000

Информатика

жаттығу)

2  шығармашылық

021  –  бап

-

Физика

2  шығармашылық

02130200

-

2  шығармашылық

-

емтихан

-

-

2  шығармашылық

емтихан

Өнеркәсіптік  дизайн

02120100

емтихан

2  шығармашылық

2  шығармашылық

емтихан

2  шығармашылық

емтихан

2  шығармашылық

сәндік-қолданбалы  өнер  
(бейіні  бойынша)

2  шығармашылық

емтихан

тілі  бойынша

-

Информатика

Аспаптық  2  
шығармашылық  орындау  (аспап  

түрлері  бойынша)

2  шығармашылық

-

Дыбыс  инженериясы

2  шығармашылық

02150200

Қалпына  келтіру  (салалар  бойынша)

емтихан

02120200

емтихан

2  шығармашылық

02140100

емтихан

емтихан

Алгебра  және  
информатика

Әдебиет  (
тілі  бойынша

02130100

талдауды  бастау

2  шығармашылық

емтихан

2  шығармашылық

шеберлік

Алгебра  және

-

2  шығармашылық

Интерьер  дизайны
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03220100

2  шығармашылық

тіл

Алгебра  және  
информатика

емтихан

Исламтану

Шетелдік

-

Алгебра

теология

2  шығармашылық

Әдебиет  (

02150400

Информатика

Дүниежүзілік  
тарих

2  шығармашылық

2  шығармашылық

Алгебра

2  шығармашылық

талдауды  бастау

Әдебиет  (

-

Қазақстан  
тарихы

Банк  және  сақтандыру

042  Заң

География

тілі  бойынша

талдауды  бастау

-

02150800

География

Хор  дирижері  2  шығармашылық

жаттығу)

Алгебра

Әдебиет  (

Бағалау  (түрі  бойынша)

02150900

2  шығармашылық

02151000

тіл

Хадистану

емтихан

Есеп  және  аудит

емтихан

талдауды  бастау

-

емтихан

тілі  бойынша

Физика

02150700

Тарих

Қазақстан  
тарихы

04120200

Тарих

тілі  бойынша

Халық  өнері  (түрлері  бойынша)

Информатика

емтихан

Химия

2  шығармашылық

03220200

емтихан

Физика

022  Гуманитарлық  ғылымдар  (тілдерден  басқа)

жаттығу)

өнер

04130100

02210100

Әдебиет  (

-

Алгебра  және  
информатика

02210200

тілі  бойынша

2  шығармашылық

Алгебра

2  шығармашылық

Әдебиет  (

041  Бизнес  және  менеджмент

Театр  және  сәндік  өнер  
(бейіні  бойынша)

Тарих

Әлем

Логистика  (салалар  бойынша)  Алгебра

тілі  бойынша

Алгебра  және  
информатика

-

-

02310100

04110100

емтихан

цирк  өнері

Әлем

География

2  шығармашылық

мұрағаттану  ғылымы

Химия

04130200

Әлеуметтік-мәдени  іс-
шаралар  (түрлері  бойынша)

емтихан

тілі  бойынша

Басқару  (салалы  және  
қолданбалы)

-

емтихан

03  Әлеуметтік  ғылымдар  және  ақпарат

-

талдауды  бастау

емтихан

Шетелдік

Алгебра  және  
информатика

Хореографиялық

География

География

2  шығармашылық

жаттығу)

Маркетинг  (салалар  бойынша)  Алгебра

Әдебиет  (

Әлем

Қазақстан  
тарихы

кітапхана  ісі

емтихан

талдауды  бастау

Әлем

жаттығу)

емтихан

Информатика

02210300

-

жаттығу)

02150500

04140100

-

Басқаруды  
құжаттамалық  қамтамасыз  ету  және

2  шығармашылық

Алгебра  және

емтихан

Информатика

География

жаттығу)

емтихан

04120100

Аударма  ісі  (түрлері  бойынша)

2  шығармашылық

-

-

Тарих

Актерлік  өнер

бизнес

Алгебра  және

02150600

-

Қазақстан  
тарихы

талдауды  бастау

Қазақстан  
тарихы
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068  Ақпарат  пен  коммуникацияға  қатысты  пәнаралық  бағдарламалар  мен  біліктіліктер

Физика

06120200

05220100

Физика

Ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелері

Алгебра

Физика

Алгебра

Алгебра

Информатика

04210100

талдауды  бастау

тілі  бойынша

минерал

Химия

ақпараттық  желілер  (түрлері  

бойынша)

Химия

Химия

Химия

Физика

өндіріс  (түрлері  бойынша)

пайдалы  қазбалар  кен  

орындарын  іздеу  және  барлау  

(түрлері  бойынша)

кен  орындарын  барлау

061  Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар

Құқықтану

Химия

Информатика

Гидрогеология  және

үйрену

Химия

Алгебра  және  
информатика

06120100

Химия

07110200

Негіздер

Алгебра

05320300

Химия

геологиялық  барлау,

Метеорология

06130100

05420100

талдауды  бастау

талдауды  бастау

құқықтары

Алгебра

07110100

География

Алгебра

Информатика

05220200

Алгебра

Алгебра  және  
информатика

Алгебра  және

Статистика

Информатика

Технология  және  техника

талдауды  бастау

Алгебра  және  
информатика

Физика

Физика

054  Математика  және  статистика

Химиялық  технология  және

өндіріс

05320200

Әлем

Алгебра

пайдалы  қазбалар  кен  

орындарын  іздеу  және  барлау

Қауіпсіздік  және  ұтымды

Алгебра  және

талдауды  бастау

табиғи  ресурстарды  пайдалану  

(салалар  бойынша)

Химия

Химия

Физика

Аддитивті  технологиялар

Тарих

Алгебра  және

талдауды  бастау

Және

05320400

түрлері  
бойынша  алгебра)

Физика

Алгебра  және

05320500

Информатика

053  Физика  ғылымдары

Физика

071  Инженерлік  және  инжиниринг

Алгебра  және  
информатика

талдауды  бастау

технологиялар

Химия

Физика

Информатика

05320100

Есептеу  және

инженерлік  геология

өндіріс

052  Қоршаған  орта

талдауды  бастау

Химия

Химия

талдауды  бастау

талдауды  бастау

Алгебра

Алгебра

бағдарламалық  қамтамасыз  ету  (

Құқық  әдебиетінің  негіздері

Алгебра  және

Геофизикалық  әдістер

Кокс  химиялық

E  c  o  l  o  g  және  i

Химия

қоршаған  ортаны  қорғау  

бойынша  іс-шаралар  (түрлері  бойынша)

Алгебра  және

06880100

қазба
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процестер  (профиль  бойынша)

Алгебра

электромеханикалық  

жабдықтар  (түрлері  мен  салалары  

бойынша)

Информатика

07110500

07130400

Информатика

Химия

Цифрлық  технология  (түрлері  

бойынша)

Алгебра  және

07130100

Және

07110300

Алгебра

Физика

Алгебра

Химия

Информатика  физикасы

Физика

Биология

жылумен  жабдықтау  жабдықтары  

мен  жүйелері  (түрлері  бойынша)

ендірілген  жүйелер  (салалар  

бойынша)

Жаңартылатын  энергия  алгебрасы

автоматтандырылған  

өндіріс  жүйелері  (салалар  

бойынша)

Физика

Алгебра

07130600

Химия

талдауды  бастау
07140100

Физика

07110400

Физика

Информатика

жөндеу  және  техникалық  қызмет  көрсету

Алгебра  және

07140400

Физика

Физика

Алгебра  және

талдауды  бастау

07120200

Алгебра  және

Алгебра  және

нәр  беруші,

Физика

Электрмен  жабдықтау  (салалар  

бойынша)

Физика

Химия

07130300

Физика

Мұнай  мен  газды  өңдеу  

технологиясы

Алгебра  және

Физика

Қайта  өңдеу

07130500

технологиялық

Химия

пайдалану,  техникалық  қызмет  

көрсету  және  жөндеу

Алгебра

Алгебра  және

07140500

07130200

Техникалық  қызмет  көрсету,

Информатика

экологиялық  қондырғылар

бастау

Физика

Физика

Физика

изотоптар  және  вакуум

07130700

Информатика

жылу  электр  станцияларының  

қондырғылары

Физика

Физика

темір  жолдар

операциялық  

қызмет  көрсету

Информатика  физикасы

Электр  жабдықтары  (түрлері  мен  

салалары  бойынша) талдауды  бастау

жөндеу

техника

Жылулық  қуат

бақылау

Химия

Термотехникалық

Алгебра  және

Информатика  физикасы

07120100

талдауды  бастау

электр  жүйелері

Және

Робототехника  және

Алгебра

талдау

Алгебра

Техникалық  қызмет  көрсету

Химия

Физика

Автоматтандыру  және

Химия

Алгебра

Физика

Мехатроника  (салалар  бойынша)  Физика

Зертханалық  технология  Химия

Физика

07140200

Физика

Биология

Физика

талдауды  бастау

Физика

талдауды  бастау

Бөлу  технологиясы

Физика

талдауды  бастау

07140300

Физика

Физика

Химия

талдауды  бастау

Алгебра  және

Физика
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Орнату  және  пайдалану

Физика

конвейерлер

Физика

Физика

Физика

бастау

Физика

Физика

Алгебра  және

Пошта  қызметі

Физика

Алгебра  және

талдауды  бастау

Автоматтандыру,  телемеханика

Информатика

Физика

Алгебра

Физика

Физика

талдауды  бастау

Алгебра

талдауды  бастау

Физика

Физика

Физика

Сантехника  (саласы  және  түрі  

бойынша)

Медициналық  жабдықты  орнату,  

техникалық  қызмет  көрсету  және  
жөндеу

Физика

Физика

07150100

және  қозғалысты  бақылау

Физика

талдауды  бастау

Физика

машина  жасау  (түрлері  бойынша

07151100

Физика

07140700

07150200

Физика

07140900

Физика

Физика

Физика

Физика

Информатика

Құю  зауыты

талдауды  бастау

Дәлдік  инженерия  алгебра

Алгебра

Алгебра

Физика

07150900

Алгебра

Физика

07150800

Физика

талдауды  бастау

Физика

07141000

07151200

алгебра)

Алгебра

Алгебра  және

Алгебра  және

Дәнекерлеу  (түрлері  бойынша)  Алгебра

07151000

Алгебра  және

Технология

Алгебра

07150700

Алгебра  және

07150300

Алгебра  және

07150400

07150600

тасымалдау

Және

География

Алгебра  және

машиналар  мен  қондырғылар

Физика

Алгебра  және

Алгебра

Алгебра  және

Айналу  (түрлері  бойынша)  Алгебра

Алгебра  және

талдауды  бастау

07140800

Алгебра

Алгебра

Радиотехника,  электроника  Алгебра

Машиналар  мен  

жабдықтарға  техникалық  қызмет  

көрсету  (салалар  бойынша)

Алгебра  және

Информатика

Металл  өңдеу  (түрлері  бойынша)

Тоңазытқыш  компрессорлар  алгебрасы

талдауды  бастау

Алгебра  және

Алгебра  және

Информатика

талдауды  бастау

көтергіш  машиналар  және

Физика

өндіріс

темір  жол

талдауды  бастау

Полиграфиялық  жабдықты  

пайдалану,  техникалық  қызмет  

көрсету  және  жөндеу

талдауды  бастау

темір  жол

07150500

Барлау  жабдықтары

және  телекоммуникация

Физика

талдау

07140600

талдауды  бастау

талдауды  бастау

талдауды  бастау

тасымалдау

Физика

бойынша  жедел  технологиялық  

байланыс  құрылғыларының  
жұмысы

Алгебра  және

талдауды  бастау

Алгебра  және
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Және

07160100

Физика

Алгебра  техникалық  қызмет  
көрсету  және  

домна  пештерін  жөндеу

Алгебра  және

Физика

07151600

көтеру  және  тасымалдау,

Физика

жылжымалы  құрам

07151300

in  a  g  o  n  o  v

Түсті  металлургия

Физика

Алгебра  және

07160400

Болатты  қайта  өңдеу  алгебра

07160200

07160800

Алгебра  және

Физика

Физика

Физика

құрылыс  және  жол

Қара  металлургия

тоңазытқыш

Алгебра  және

Физика

Алгебра

Алгебра

Алгебра

Алгебра

Құбыр  өндірісі

жердегі  авиация

Физика

Физика

Алгебра  және

07160700

07151700

Темір  жол  жылжымалы  құрамын  

өндіру  (сәйкес

Пайдалану,  жөндеу  және  

техникалық  қызмет  көрсету

операциялық  

қызмет  көрсету

07160500

07151800

металдар

электронды

Алгебра

металдар

Теңіз  жабдықтарының  электр  

және  радиомонтажы

Физика

Алгебра  және

алгебра  

түрлері)

темір  жолдардың  құрамы

Отқа  төзімді  бұйымдарды  өндіру  Алгебра

Және

Алгебра  және

Айналмалы  алгебра

Алгебра

Алгебра  және

Техникалық  операция

талдау

Физика

Алгебра  және

Физика

Алгебра  және

Физика

Пайдалану,  жөндеу  және  

техникалық  қызмет  көрсету

талдауды  бастау

Физика

Физика

тасымалдау

талдауды  бастау

электрлік  көлік

Алгебра  және

07151900

Алгебра

Химия

Және

тартымды  мобильді

Химия

көлік  құралдары  

(көлік  түрі  бойынша)

талдауды  бастау

талдауды  бастау

талдауды  бастау

темір  жол

Алгебра  және

c  o  g  o

Пайдалану,  техникалық  қызмет  

көрсету  және  жөндеу

талдауды  бастау

Алгебра

07160600

Физика

07160300

талдауды  бастау

Физика

машиналар  мен  механизмдер

талдауды  бастау

талдауды  бастау

07151400

Физика

талдауды  бастау

07151500

Физика

Физика

Физика

бастау

Физика

Алгебра

талдауды  бастау

операциялық  

қызмет  көрсету

Физика

Физика

Физика

Физика

темір  жолдар

Физика
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Биология

Физика

ет  өнімдері

Биология

тіл

Физика

Физика

жүйесі

Биология

Алгебра

Шетелдік

өндіріс

радиоэлектрондық  
жабдық

Балық  өндіру

Химия

Физика

Алгебра

Химия

Техникалық  қызмет  көрсету

Химия

07161700

Шетелдік

талдауды  бастау

Химия

Физика

Химия

Шетелдік

Және

Физика

Физика

макарон  және  кондитерлік  өнімдер

Физика

07210200

Биология

тіл

ұшақ

талдауды  бастау

07210100

Алгебра

автомобиль  көлігін  жөндеу  
және  пайдалану

07210500

тіл

07160900

07161300

07210400

тіл

07161500

Сүт  және  сүт  өнімдерін  
өндіру

Химия

Ауыл  шаруашылығын  
механикаландыру

Ет  өндіру  және

Ауаның  жұмысы

Биология

Жерді  өңдеу

Физика

Биология

тіл

Биология

Физика

Химия

басқарылатын  ұшақ

Химия

Физика

Биология

Алгебра  және  шетел

07210700

07161600

072  Өңдеу  және  өңдеуші  өнеркәсіптер

Алгебра  және  шетел

Химия

07161200

Алгебра  және

Сыра,  алкогольсіз  сусындар  
және  спирттік  ішімдіктер  өндірісі

талдауды  бастау

механизмдер

Химия

Химия

наубайхана,

Физика

Техникалық  қызмет  көрсету,

Шетелдік

технология

07210600

Автокөлік

қашықтан

Алгебра  және

Ауыл  шаруашылығын  
пайдалану,  техникалық  
қызмет  көрсету  және  жөндеу

07161000

Ас  тұзын  алу  және  өндіру

Химия

тіл

Алгебра

Биология

Биология

тіл

Алгебра  және

Химия

Шетелдік

Темекі  бұйымдарын  өндіру

Алгебра

талдауды  бастау

Биология

Алгебра

Алгебра

талдауды  бастау

тіл

Биология

Биология

Алгебра  және

Кеме  құрылысына  
техникалық  қызмет  көрсету

Химия

Физика

07210800

талдауды  бастау

Биология

07161100

Майлар  мен  май  
алмастырғыштарды  өндіру

Физика

талдауды  бастау

Химия

Шетелдік

Алгебра  және

07210300

Физика

Биология

Шетелдік

Биология

кеме  машиналары  және

Химия

тіл

сусындар

Физика

Шетелдік  физика

бастап  
ұшу  ақпаратын  қолдауға  
дейін

тіл

Биология

Физика

Химия

және  ұшақтарды  жөндеу

07161400

Қант  өндірісі

07210900

Және
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Химия

Химиялық  өндіріс

07220700

Химия

жарма  және  аралас  жем

Өндіріс

Химия

Өндіріс  технологиясы

07221100

бастау

Алгебра  және

07220900

07211000

Кабель  өндірісі  Алгебра

Химия

металл  бұйымдары  (түрлері  
бойынша)

07211200

Өндіріс  технологиясы

Химия

Химия

07220400

металл  емес  және

шыныдан  жасалған  бұйымдар

07221000

07211400

07220100

талдау

Жемістер  мен  көкөністерді  
сақтау  және  өңдеу

өндіріс

07220800

Физика

Алгебра  және

тағамдық  концентраттар

Химия

өндіріс

Алгебра

талдауды  бастау

Отқа  төзімді  технология

Биология

Биология

Физика

Фарфор  және  фаянс  
бұйымдарын  өндіру

Биология

шыны  талшық

Алгебра  және

Химия

Алгебра

Химия

өсімдік  шаруашылығы

силикат  материалдары  мен  
бұйымдары

консервілерді  өндіру  және

талдауды  бастау

Алгебра  және

Элеватор,  ұн  тарту,

талшықтар

керамикалық

өндіріс

Және

талдау

Өнімді  өндіру  және  өңдеу  
технологиясы

Физика

Химия

Полимер  технологиясы

Құрылыс  
бұйымдары  мен  
конструкцияларын  өндіру

Физика

Темірбетон  өндірісі  
және

07220600

талдау

Биология

Шиналар  өндірісі

Физика

талдау

Физика

Биология

Алгебра  және

Химия

Химия

Химия

Химия

өндіріс

Биология

бастау

Химия

Физика

бастау

Химия

Физика

бастау

Химия

07221200

Физика

талдау

Физика

Биология

Физика

Резеңке

Химия

Химия

Химия

Химия

Химия

Физика

азық-түлік  өнімдері

Алгебра  және

Химия

Биология

өнімдер

Алгебра  және

07220200

Алгебра

07211100

07220300

Физика

Биология

07211300

07220500

Алгебра

Химия

композициялық  материалдар  және

бастау

Химия

Алгебра

Алгебра

Химия

Биология

Химия

Химия

Физика

Химия

Физика
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Аяқ  киім  өндірісі  (түрлері  бойынша)

Иіру  және  иіру  өндірісінің  

технологиясы  (

Физика

талдауды  бастау

Алгебра

Өңдеу  технологиясы

галантерея

Химия

талдауды  бастау

талдауды  бастау

Физика

Алгебра

Химия

07221300

Алгебра

талдауды  бастау

Физика

Тоқу  (түрі  бойынша)

Физика

наноматериалдарға  негізделген

Физика

талдауды  бастау

талдауды  бастау

талшықты  материалдар

Физика

Физика

Химия

талдауды  бастау

талдау

Алгебра  және

07230300

Физика

Химия

Химия

(

Химия

07240400

Алгебра  және

Алгебра  және  
информатика

түрлері  

бойынша  алгебра)

Химия

Физика

талдау

Физика

Физика

Физика

Алгебра  және

Физика

Физика

бастау

талдауды  бастау

тоқыма,

Химия

Алгебра  және

Алгебра

Физика

Алгебра  және

Физика

Химия

Алгебра

талдауды  бастау

Физика

Өнімнің  технологиясы  бойынша

s  o  p  a  m  e  s

талдауды  бастау

Алгебра

Химия

Пайдалы  байыту

07230600

Алгебра

Өндіріс  технологиясы  үлбір  және  
үлбір  

алгебрасы

Алгебра

07230700

Химия

Химиялық  өңдеу

Алгебра

былғары  және  аң  терісі

Физика

Алгебра

Химия

Физика

Алгебра

Химия

07231100

көмірді  байыту)

Химия

өндіріс

07230900

07240300

Физика

киімді  модельдеу

трикотаж  технологиясы,
07230800

Химия

маркшейдерлік  жұмыстар

07240600

Химия

талдауды  бастау

бастау

Алгебра  және

s  o  p  a  m  e  s

Жиһаз  өндірісі  Алгебра

Физика

Аяқ  киім  бизнесі

талдауды  бастау

(

Физика

профилі  бойынша)

Алгебра  және

07221500

Алгебра
Алгебра  және

Химия

07240200

Алгебра  және

07240100

Алгебра  жәнеТоқылмаған  технология

Пайдалы  кен  орындарын  

жерасты  өндіру

Алгебра  және

талдауды  бастау

Физика

07231000

07230200

Пайдалы  байыту

талдауды  бастау

07230400

Алгебра  және

Информатика

Жер  асты  құрылыстарын  салу

Алгебра  және

Алгебра  және

Тігін  өндірісі  және

07240500

07230100

Физика

Химия

Алгебра  және

Химия

қазба

Өндіріс  өңдеу  (

тас  өңдеу

Химия

Алгебра

қазба

07221400

Пайдалы  кен  орындарын  ашық  

әдіспен  өндіру

кен  концентрациясы)

Алгебра

07230500

талдауды  бастау

Алгебра  және

тоқыма  материалдары
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Алгебра  және

07310400

К  о  н  е  р  а  т  и  о  н

жолдар,  жолдар  және  жолдар

Химия

2  шығармашылық

Алгебра  және

Физика

Алгебра

құрылыс

Геодезия  және  картография

Алгебра

Алгебра  және

Лифт  қондырғылары  мен  

эскалаторлар  (түрлері  бойынша)

талдауды  бастау

газ  ұңғымалары  және

Алгебра

Құрылыс  және

және  газ

Алгебра

талдауды  бастау

Физика

07310500

07320700

Алгебра  және

Физика

талдауды  бастау

-

Алгебра

автоматтандырылған

Мұнай  және

07320500

қалалық  коммуникацияларды  
пайдалану

Физика

талдауды  бастау

жерге  орналастыру

бұрғылау  технологиясы

азаматтық  
ғимараттарды  қайта  құру

талдауды  бастау

Физика

География

жол  жөндеу  және

Химия

07240800

талдауды  бастау

Физика

Физика

2  шығармашылық

емтихан

Физика

Физика

талдауды  бастау

ғимараттарды  жобалау  және  

техникалық  қызмет  көрсету  жүйелері

География

Темірдің  құрылысы

талдауды  бастау

2  шығармашылық

07320600

Химия

Физика

2  шығармашылық

Алгебра

Алгебра

Физика

Ғимараттар  мен  
құрылыстарды  салу  және  
пайдалану

Алгебра

07310100

Физика

Болжалды  бизнес

Физика

07310200

аэродромдар

07310300

Физика

Алгебра  және

емтихан

Физика

Алгебра  және

07321000

Негізгі  қондырғыны  орнату

Физика

талдауды  бастау

07240700

Физика

талдауды  бастау

емтихан

Алгебра  және

-

Алгебра

Сәулет

Құрылыс  және

Алгебра

Алгебра  және

Алгебра  және

құрылыс

Алгебра

Химия

География

07320400

Алгебра  және

07320800

емтихан

Алгебра

Физика

07240900

емтихан

07320200

2  шығармашылық

құбырлар

талдауды  бастау

Физика

Ландшафттық  дизайн

Гидротехникалық

талдауды  бастау

07320900

07320100

Алгебра  және

-

Алгебра  және

Алгебра  және

Жобалау,  қалпына  келтіру  және

жергілікті  және  желілік

Мұнай  өндіру  технологиясы

инженерлік  жүйелер

-

Физика

талдауды  бастау

Алгебра  және

073  Сәулет  және  құрылыс

Алгебра  және

Алгебра

жылжымайтын  мүлік

емтихан

экономика

07320300

Алгебра

География

2  шығармашылық

талдауды  бастау

Алгебра

Физика

Орнату  және  пайдалану

Мұнай  және  газ  кен  орындарын  
пайдалану

-

Физика

талдауды  бастау

-

Machine Translated by Google



Биология

Агрономия

Алгебра  және

Ветеринария

Физика

Химия

Химия

талдауды  бастау

08210200

Химия

Физика

08120200

07321100

Биология

талдау

тұрғын  үй-коммуналдық  
шаруашылық

Алгебра  және

Медициналық  бизнес

талдауды  бастау

08410100

Биология

кәріз

Химия

Және

Химия

Орман  шаруашылығы

09120100

Алгебра

талдауды  бастау

08110500

туралы  b  e  c  t  o  v

Жылыжайды  ұйымдастыру

Химия

бастау

ортопедиялық

07880100

Жабдықтарды  және  газбен  

жабдықтау  жүйелерін  орнату  
және  пайдалану

08110200

Химия

Химия

Стандарттау,  

метрология  және  сертификаттау

Биология

Физика

Алгебра

081  Ауыл  шаруашылығы

08210100

Химия

Алгебра  және

Химия

Биология

Стоматология

Химия

Биология

07321500

084  Ветеринария

талдауды  бастау

08110100

082  Орман  шаруашылығы

Физика

Биология

Биология

Химия

Физика

Биология

Химия

Биология

07321400

Стоматология

Биология

Химия

Физика

Химия

Алгебра  

(салалар  бойынша)

Биология

Химия

талдауды  бастау

08110400

Химия

Химия

Биология

Химия

078  Пәнаралық  бағдарламалар  мен  жобалауға,  өндіруге  және

Физика

Биология

Биология

Бау-бақша  шаруашылығы

Алгебра

Биология

жібек  шаруашылығы

Көпірлер  мен  көліктер

Биология

Химия

Биология

Алгебра  және

құрылыс

Ландшафттық  көгалдандыру  Алгебра

Биология

Алгебра  және

талдауды  бастау

08110700

07321200

09110100

Биология

08110600

Химия

Физика

Биология

Ара  шаруашылығы

Алгебра

Алгебра

Биология

Биология

Биология

Химия

08120100

Гидротехникалық

Химия

Биология

Алгебра

Физика

091  Денсаулық

Зоотехника

Физика

аң  терісін  өсіру

Сумен  жабдықтау  жүйелеріне  

арналған  тазарту  құрылыстарын  
пайдалану  және

Химия

Агрохимия

Химия

Алгебра  және

09110200

мелиорация

Биология

Өсімдіктерді  қорғау  және  

карантин

Балық  шаруашылығы  (түрлері  

бойынша)

Физика

09  Денсаулық  және  әл-ауқат

Және

Алгебра

туннельдер

Физика

аңшылық

Алгебра  және

Биология

Биология

07321300

8110300

Биология

Химия

Биология
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тіл

10120100

тіл

тасымалдау

092  Әлеуметтік  қамсыздандыру

Шетелдік

талдауды  бастау

Биология

Алгебра

талдауды  бастау

Биология

103  Қауіпсіздік  қызметтері

09130100

Алгебра  және

10150200

Зертханалық  диагностика  Биология

Шаштараз  химиясы

Шетелдік

Қоғамдық  жұмыс

Алгебра

Биология

Биология

География

10320200

Қызмет  көрсетуді  ұйымдастыру

10320100

Алгебра

Химия

098  Денсаулық  және  әлеуметтік  қамсыздандыруға  қатысты  пәнаралық  бағдарламалар  мен  біліктілік

тіл

мейірбике

технологиялық  процестер

тіл

102  Еңбекті  қорғау  және  қауіпсіздік

Тасымалдауды  ұйымдастыру  және

Эстетикалық  косметология  Химия

09140100

10120200

География

Биология

Құрғақ  тазалау  және

Төтенше  жағдайларда  қорғау  

(профиль  бойынша)

Биология

Дәріхана

Химия

Алгебра  және

10410300

Химия

тіл

Дестинацияны  басқару  географиясы

тасымалдау

10130200

Туризм

09230100

Ауаны  ұйымдастыру

09140100

Физика

талдауды  бастау

Химия

Алгебра  және

Биология

Алгебра

Биология

талдауды  бастау

тіл

Шетелдік

Химия

темір  жол

тіл

10150100

Биология

104  Көлік  қызметтері

бояу  өнімдері

Алгебра

Алгебра  және

Әлем

Алгебра  және

Физика

талдауды  бастау

Алгебра  және

тіл

09880100

09130200

Шетелдік

талдауды  бастау

Химия

Химия

Қонақжайлылық

Тамақтандыру

Химия

талдауды  бастау

жол  қозғалысын  басқару

Физика

Тарих

101  Қызмет  көрсету  саласы

Еңбекті  қорғау  және  қауіпсіздік

10410100

Акушерлік

Физика

География

09160100

Алгебра

Информатика

География

Информатика

Химия

География

10130300

Химия

Информатика

талдауды  бастау

10220100

Шетелдік

Шетелдік

тіл

Биология

Шетелдік

Тамақтанудағы  алгебра

Шетелдік

Биология

қозғалысты  бақылау  қосулы

Алгебра  және

10110100

Физика

Медициналық  оптика

Физика

Информатика  Химия

Информатика

Химия

Физика

Биология

Алгебра  және

Шетелдік

тіл

Қазақстан  
тарихы

Тасымалдауды  ұйымдастыру  және

Шетелдік

Биология

Гигиена  және  эпидемиология

Химия

Алгебра

Биология

Физика

Физика

Химия

Биология

Өрт  қауіпсіздігі

10410200

10130100
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Мен  жеке  деректерді  жинауға,  өңдеуге  келісемін:  иә  (жоқ)

___________________________________________

Қабылдау  квотасы  қарастырылған  
(қажетті  санатты  белгілеңіз)

________________________

________________

_________________________________________________

______________________________________

Екінші  мамандықтың  коды  мен  атауы  және  ТЖКБ  ұйымы
Үшінші  мамандықтың  коды  мен  атауы  және  ТЖКБ  ұйымы
Төртінші  мамандықтың  коды  мен  атауы  және  ТЖКБ  ұйымы

ЖСН
Өтініш  берушінің  тегі,  аты,  әкесінің  аты  _____________________________

Байланыс  телефоны  
Бірінші  мамандықтың  коды  мен  атауы  ТжКБ  ұйымы

Мен  Сайыстың  Бірыңғай  Нұсқаулығымен  таныспын.

Негізгі  білім  Оқыту  
тілі  _____________________

Электрондық  өтініш  формасы

©  2012.  Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрлігінің  «Қазақстан  Республикасының  Заңнама  
және  құқықтық  ақпарат  институты»  ШЖҚ  РМК

талдауды  бастау

ұйымда  оқыту
білім  беруді  жүзеге  асыру

Су  көлігін  пайдалану  (профиль  
бойынша)

Алгебра  және

Жолды  ұйымдастыру

білім  беру  бағдарламалары
техникалық  және  кәсіби,

Алгебра Алгебра  және

Алгебра

қозғалыстар

10410500

10410400

ФизикаФизика
талдауды  бастау

Физика

орта  білімнен  кейінгі  білім

Физика

Оқуға  
қабылдаудың  үлгілік  қағидаларына  6-қосымша
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