
Бакаравриат білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидалары 
 

1. Осы оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Үлгілік 

қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес әзірленген. 

2. М.Әуезов атындағы ОҚУ-не жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады. 

3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі 

бар Қазақстан Республикасының азаматтары қысқартылған оқыту 

мерзімдерін кӛздейтін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға 

қабылданады.  

«Орта буын маманы» немесе «қолданбалы бакалавр» біліктілігін алған, 

техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар 

қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін жоғары білім кадрларын 

даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы негізде оқуға түсушілерді 

қабылдауды ОҚУ-дың қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 

Жоғары білімі бар адамдарды қысқартылған оқыту мерзімдерін 

кӛздейтін білім беру бағдарламаларына ақылы негізде қабылдауды ОҚУ-дың 

қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 

4. Шетел азаматтарын ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылдау әңгімелесу 

нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

5. Арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін 

жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтарыбойынша, оның ішінде 

«Педагогика ғылымдары»білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау 

арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандар нәтижелерін ескере 

отырыпжүзеге асырылады. 

6. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханды ұйымдастыру 

және ӛткізу үшін ректордың немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның 

шешімімен емтиханды ӛткізу кезеңіне емтихан комиссиясы құрылады.  

7. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды ӛткізу осы 

Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Арнаулы және (немесе) 

шығармашылық емтихан ӛткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының 

тізбесіне сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жүзеге 

асырылады. 

Арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін, 

оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар»білім беру саласы бойынша жоғары 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсуші адамдарарнаулы 

және (немесе) шығармашылық емтихандар тапсыруүшін ЖЖОКБҰ-ның 

қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар тапсырады: 

1) жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі туралы құжат (тӛлнұсқа); 

2) 3 x 4 сантиметр кӛлеміндегі 2 фотосурет; 

3) жеке басын куәландыратын құжаттың кӛшірмесі; 

4) ҰБТ электронды сертификаты (бар болса); 



5) спорттық разрядтар және (немесе) спорттық атақтардың бірінің бар 

болуын растайтын құжаттың кӛшірмесі (бар болса) тапсырады. 

8. Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру 

үшінӛтініштерқабылдау ӛздері таңдаған ЖЖОКБҰ-да күнтізбелік жылғы 20 

маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады. 

Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылғы 8-13 шілде аралығында 

ӛткізіледі. 

9. Жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі 

білімі туралы құжаты бар, шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары 

білімнің білім беру бағдарламаларына түсуші адамдар екі шығармашылық 

емтихан тапсырады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететінжоғары білімнің білім беру 

бағдарламаларының тобына қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін 

жоғары білім кадрларындаярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсуші 

адамдар бір шығармашылық емтихан тапсырады. 

Осы Үлгілік қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес арнаулы және (немесе) 

шығармашылық емтиханды ӛткізу нысаны бекітіледі. 

10. «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға 

түсушілерден құжат қабылдау жәнеарнаулы емтихан ӛткізу ЖЖОКБҰ-ларда 

күнтізбелік жылғы 20 маусым –14тамыз аралығында жүзеге асырылады. 

11. Шығармашылық дайындықты талап ететін, жоғары білімнің білім 

беру бағдарламалары тобынатүсетін орта немесе техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар үшін Қазақстан тарихы, оқу 

сауаттылығы (оқутілі) бойынша балдар ескеріледі. 

Қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін жоғары білімі бар 

кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойыншашығармашылық 

дайындықты талап ететін,жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының 

тобына түсуші адамдар үшінарнайы пәннен балдары ескеріледі. 

12. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханды ӛткізу 

бағдарламаларын ОҚУ-дың базалық сәйкестігі бар кафедралары әзірлейді 

және ректордың немесе оның міндетін атқарушы тұлға бекітеді. 

13. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан кестесін 

(емтиханды ӛткізу нысаны, күні, уақыты, емтихан тапсыру орны, 

консультациялар) қабылдау комиссиясының тӛрағасы бекітеді және 

құжаттарды қабылдау басталғанға дейін оқуға түсушілердің назарына 

жеткізіледі 

14. Оқуға түсуші арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан 

ӛткізілетін аудиторияға (орынға) жекебасын куәландыратын құжатты 

кӛрсеткенде жіберіледі. 

Бұл ретте арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандар  бейне 

және (немесе) аудио жазбамен жабдықталған аудиторияларда (орындарда) 

ӛткізіледі.  

15. Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім туралықұжаты бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 

40 балдық жүйе бойынша бағаланады. 



16. Қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін жоғары білім кадрларын 

даярлаудың ұқсас бағыттары бойыншаоқуға түсушілер үшін шығармашылық 

емтихан 20 балдық жүйе бойынша бағаланады. 

17. Шығармашылық емтиханды ӛткізу қорытындылары бағалау 

ведомосымен, арнаулы емтиханды ӛткізу қорытындылары рұқсат беру 

ведомосымен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) 

нәтижелерді жариялау үшін беріледі. Комиссия хаттамасына тӛраға және 

комиссияның барлық қатысқан мүшелері қол қояды. 

18. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері 

емтихан ӛткізілген күні жарияланады. 

19. Емтихандарды ӛткізу кезеңіне арнаулы және (немесе) 

шығармашылық емтиханға қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді 

шешу, тиісті емтихандарды тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау 

мақсатында ректордың немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның 

бұйрығымен тӛрағасын қосқанда тақ саннан тұратын апелляциялық комиссия 

құрылады. 

20. Апелляцияға ӛтінішті апелляциялық комиссия тӛрағасының атына 

арнаулы немесе шығармашылық емтихан тапсырған адам ӛзі тапсырады, ол 

арнаулы немесе шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін 

келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, апелляциялық комиссия оны 

бір күн ішінде қарайды. 

21. ОҚУ-дың студенттері қатарына қабылдау ректордың немесе оның 

міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен, қабылдау комиссиялары 

күнтізбелік жылғы 10 - 25 тамыз аралығында ӛткізеді. 

ЖЖОКБҰ-ға қабылдау үшін кӛрсетілетін қызметті алушылар 

кӛрсетілетін қызметті берушіге (ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы 

арқылы) немесе www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан 

әрі – портал) арқылы осы Үлгілік қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес «Жоғары 

білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына 

құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет 

стандартының (бұдан әрі – Мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандарты)8-

тармағында кӛрсетілген құжаттар топтамасын ұсынады.  

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

білім беру грантының иегерлері, сондай-ақ оқуға ақы тӛлеуіазаматтардың ӛз 

қаражаты мен басқа да кӛздер есебінен жүзеге асырылған оқуғатүсушілер 

тиісті білім беру бағдарламалары топтарынан білім беру бағдарламасын 

таңдайды. 

Оқуға түсушілер ОҚУ-дың қабылдау комиссиясына қабылдау туралы 

ӛтініш:  

1) жалпы орта, техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі немесе 

жоғары білімі туралы құжатын (тӛлнұсқа); 

2) жеке басын куәландыратын құжаттың кӛшірмесін; 

3) 3 х 4 сантиметр кӛлеміндегі 6 фотосуретін; 

4) 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы; 



Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын 

жүзеге асырған, тӛтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар туындаған кезде сол аумақтағы 

кӛрсетілетін қызметті алушылар 086-У анықтамасын тікелей білім беру 

ұйымдарына шектеу іс-шаралары, тӛтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін  

ұсынады;. 

5) ҰБТ электрондық сертификаты 

6) ведомостан үзіндіні (арнаулы және (немесе) шығармашылық 

дайындықты талап ететін, оның ішінде "Педагогикалық ғылымдар" білім 

беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына 

түсушілер үшін); 

7) білім беру грантын тағайындау туралы электрондық куәлікті қоса 

береді 

22. Шығармашылық дайындықты талап ететін оқуға түсушілерді 

қоспағанда, қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ нәтижесі бойынша шекті 

балды алмаған адамдар университеттке күндізгі оқу бӛліміне ақылы негізде 

қабылданады. 

Білім алудың академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін бұл адамдар 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 

мамырдағы № 204 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді ӛткізу 

қағидаларында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде №15173болып тіркелген) (бұдан әрі – №204 бұйрық) белгіленген 

мерзімде ҰБТ-ны қайта тапсырады. 

23. ҰБТ нәтижелері бойынша шекті балл жинаған тұлғалар ректордың 

немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына ақылы негізде ОҚУ-ға 

қабылдау туралы ӛтініш береді. 

Ӛтінішке ҰБТ сертификаты, уәкілетті адам қол қойған және мӛрмен 

бекітілген транскрипт кӛшірмесі қоса беріледі. 

24. ОҚУ-ға қабылдау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары мен 

тілдік бӛлімдері бойынша жеке жүргізіледі. 

Шығармашылық емтихандар белгіленген жоғары білімнің білім беру 

бағдарламаларына қабылдау осы емтихандар бойынша алынған балдар 

есепке алына отырып жүргізіледі. 

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша қабылдау 

арнаулы емтихан бойынша нәтижелері есепке алына отырып жүргізіледі. 

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

жоғары білімнің білім беру гранты негізінде ҰБТ - дан ӛткен және ақылы 

оқуға орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар 

адамдар ОҚУ-ға қабылдау үшін кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық 

ғылымдар" саласы бойынша кемінде 70 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, 

математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқу тілі бойынша кемінде 5 

балл және әрбір бейіндік пән бойынша кемінде 5 балл жинау қажет. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру 

бағдарламаларына түсетін, орта, техникалық және кәсіптік немесе орта 



білімнен кейінгі білімі бар, қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін 

жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді 

қоспағанда, республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты 

есебінен жоғары білімнің білім беру гранты негізінде ҰБТ-дан ӛткен және 

ақылы оқуға түсушілерді қоспағанда, кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық 

ғылымдар» - кемінде 70 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу 

сауаттылығы-оқыту тілі бойынша кемінде 5 балл және әрбір шығармашылық 

емтихан бойынша кемінде 5 балл. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, 

қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін жоғары білім кадрларын 

даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға түсетін, республикалық бюджет 

немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру 

гранты негізінде ҰБТ-дан ӛткен адамдарға кемінде 25 балл, оның ішінде 

жалпы кәсіптік пән бойынша кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша 

кемінде 5 балл жинау қажет. 

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

қысқартылған оқу мерзімін кӛздейтін жоғары білімі бар кадрларды 

даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға арналған жоғары білімнің беру 

грантын беру конкурсына қатысу үшін техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан ӛткен және оның нәтижелері бойынша 

кемінде 25 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) 

шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл жинаған адамдар 

жіберіледі. 

SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) халықаралық 

стандартталған тест сертификаттары бар тұлғалар білім беру грантын 

тағайындау конкурсына қатысады және (немесе) осы Үлгілік қағидаларға 3 

қосымшаға сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес ақылы бӛлімге 

қабылданады.  SAT (САТ) балдарын ҰБТ-ға ауыстыру SAT reasoning (САТ 

ризонинг) және SATsubject (САТ сабджект) сертификаттары болған жағдайда 

ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте SAT subject (САТ сабджект) нәтижелерін 

ҰБТ балына ауыстыру бейінді пәндер сәйкес келген жағдайда ғана 

жүргізіледі. 

25. Шет тілінде берілген құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі 

нотариалдыкуәландырылған аудармасы болуы тиіс. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдар 

оқуға қабылданғаннанкейін оқудың 1 (бірінші) академиялық кезеңі ішінде 

заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен ӛтеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-қосымша 

 

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру 

бағдарламалары топтарының тізбесі 

 

Білім беру 

бағдарламалары 

топтарының 

нөмірі 

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы 

Арнаулы дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары 

В001 Педагогика және психология 

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

В008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау 

В009 Математика мұғалімдерін даярлау 

В010 Физика мұғалімдерін даярлау 

В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 

В012 Химия мұғалімдерін даярлау 

В013 Биология мұғалімдерін даярлау 

В014 География мұғалімдерін даярлау 

В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 

В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

В020 Арнайы педагогика  

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары 

В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау 

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

В006 Музыка мұғалімдерін даярлау 

В007 Кӛркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 

В027 Театр ӛнері 

В028 Хореография 

В030 Бейнелеу ӛнері 

В031 Сән, дизайн 

В042 Журналистика және репортер ісі 

В073 Сәулет 

В092 Тынығу 

 



2-қосымша 

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның өткізу формасы 

ББТ 

нөмірі 

Білім беру бағдарламалары топтарының 

атауы 

Арнаулы және шығармашылық 

емтиханның өткізу формасы 

Арнаулы дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары 

В001 Педагогика және психология Педагогикалық жағдаятты шешу 

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Педагогикалық жағдаятты шешу 

В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі 

Педагогикалық жағдаятты шешу 

В008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін 

даярлау 

Педагогикалық жағдаятты шешу 

В009 Математика мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В010 Физика мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В011 Информатика мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В012 Химия мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В013 Биология мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В014 География мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау Педагогикалық жағдаятты шешу 

В020 Арнайы педагогика Педагогикалық жағдаятты шешу 

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары 

В004 Бастапқы әскери дайындық 

мұғалімдерін даярлау 

Спорт түрлері бойынша 

нормативтер
* 

Спорт ойындары 

В005 Дене шынықтыру 

мұғалімдерін даярлау 

Мамандану бойынша 

нормативтер
* 

Жалпы дене даярлығы 

бойынша нормативтер 

В006 Музыка мұғалімдерін 

даярлау 

Орындау шеберлігі
* 

Жалпы музыкалық 

қабілетін кӛрсету 

В007 Кӛркем еңбек және сызу 

мұғалімдерін даярлау 

Сурет (адам бетінің гипстен 

жасалған маска суреті)
* 

Кескіндеме (натюрморт) 

В027 Театр ӛнері Актерлік шеберлік, сахна 

тілі
* 

Би, вокал 

В028 Хореография Орындау шеберлігі
* 

Коллоквиум. 

Балетмейстер ӛнері 

бойынша тәжірибе жұмыс 

В030 Бейнелеу ӛнері Сурет, кескіндеме
* 

Композиция 

В031 Сән, дизайн Сурет, кескіндеме
* 

Композиция немесе сызу 

В042 Журналистика және 

репортер ісі 

Шығарма
* 

Кәсіпке жарамдылығын 

анықтау үшін әңгімелесу 

В073 Сәулет Сурет
* 

Сызу 

В092 Тынығу Орындау шеберлігі
* 

Ұйымдастыру-қойылым 

жұмысының негіздері 

* қысқартылған оқыту мерзімдерін кӛздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас 

бағыттары бойынша 



3 қосымша 

 

SAT(ЭсЭйТи – САТ), АСТ(ЭйСиТи), IВ (АйБи)балдарын ҰБТ 

балдарына ауыстыру шкаласы 

 
Халықаралық стандартталған SAT тест сертификатының балдарын ҰБТ 

балдарына ауыстыру шкаласы 
SAT халықаралықстандартталған тест ҰБТ 

Тест 

түрлері 

Баллдар  Тест түрлері Баллдар  

SAT 

reasoning 

(САТ 

ризонинг) 

1 050 балдан кем емес 1 блок 

(міндеттіпәндер) 

60 

SAT subject 

(САТ 

сабджект) 

2 бейінді пәндердің әрқайсысы бойынша 

650 балдан кем емес* 

2 блок (2 

бейіндіпән) 

80 

* «ағылшынтілі» пәні үшін IELTS нәтижелеріескеріледі 

 
Ескерту: SAT балдарын ҰБТ-ға ауыстыру тек бір уақытта SAT subject және SAT reasoning 

сертификаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. SAT subject нәтижелерін ҰБТ 

балына ауыстыру бейінді пәндер сәйкес келген жағдайда ғана жүргізіледі. 

 
ACT стандартталған тестінің халықаралық сертификатының балдарын 

ҰБТ балдарына ауыстыру шкаласы 
ACT халықаралықстандартталған тест ҰБТ 

Тест бөлімдері Баллдар Тест түрлері Баллдар  

English 

Mathematic 

Reading 

Әрбір бӛлім бойынша 

кемінде 18 балл 

1 блок (міндеттіпәндер) 60 

Science (биология, 

география, химия, 

физика) 

кемінде 18 балл* 2 блок (2 бейіндіпән) 80 

* «ағылшынтілі»пәніүшін IELTS нәтижелері ескеріледі. 

 

IB Халықаралық бакалавриат бағдарламасының балдарын ҰБТ 

балдарына ауыстыру шкаласы 

№ Пәндер/ бағалар 
IB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Қазақтілі (оқу сауаттылығы) 6 9 12 15 17 19 20 

2 Қазақтілі (бейіндік пән) 12 18 24 30 34 38 40 

3 Орыстілі (оқу сауаттылығы) 6 9 12 15 17 19 20 

4 Орыстілі (бейіндікпән) 12 18 24 30 34 38 40 

5 ҚазақстанТарихы 6 9 12 15 17 19 20 

6 Математика (Математикалық сауаттылық) 6 9 12 15 17 19 20 

7 Математика (бейіндікпән) 12 18 24 30 34 38 40 

8 Бейіндікпәндер 12 18 24 30 34 38 40 

 


