
Магистратура және докторантура білім беру бағдарламаларына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидалары 
 

1. Осы Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – 

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

Республикасы Заңының 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес әзірленді. 

2. М.Әуезов атындағы ОҚУ-ға жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) магистранттарын, 

докторанттарын қабылдау ғылыми-педагогикалық және бейінді бағыттар 

бойынша кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысын орналастыру арқылы, сондай-ақ білім алушылардың өз 

қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу ақысын төлеуі арқылы жүзеге 

асырылады. 

3. ОҚУ-ға магистратураға, докторантураға түсуші тұлғаларды 

қабылдау, кешенді тестілеу (бұдан әрі - КТ) немесе түсу емтихандарының 

нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. 

4. ОҚУ-ға шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау, Қабылдау 

комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

5. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар 

заңнамамен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5135 

болып тіркелген) Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау 

қағидаларына сәйкес танылады немесе нострификацияланады. 

6. ОҚУ-дың қабылдау комиссиясы: 

1) түсушілерге таңдаған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары тобының мәселелері бойынша консультация беруді, КТ 

және/немесе түсу (шығармашылық) емтиханының рәсімімен таныстыруды 

2) түсушілердің құжаттарын қабылдау мен тексеруді ұйымдастыруды; 

3) белгіленген үлгідегі КТ-ға рұқсаттамалар мен КТ сертификаттарын 

беруді қамтамасыз ету; 

4) түсу емтиханын және (немесе) білім беру бағдарламаларының тобы 

бойынша шығармашылық емтихандарды өткізуді ұйымдастыруды жүзеге 

асырады. 

7. ЖЖОКБҰ магистратурасына түсушілердің өтініштерін қабылдауды 

ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиялары және (немесе) ақпараттық жүйе арқылы 

күнтізбелік жылдың 15 маусымы мен 19 шілдесі аралығында, докторантураға 

3 шілде мен 10 тамыз аралығында жүргізіледі. 

Білім беру тобы бойынша КТ, шығармашылық емтихандары күнтізбелік 

жылдың 2 мен 15 тамыз аралығында өткізіледі, оқуға қабылдау күнтізбелік 

жылдың 28 тамызға дейін жүргізіледі. 

Докторантураға білім беру бағдарламаларының тобы бойынша түсу 

емтихандары күнтізбелік жылдың 17 мен 22 тамыз аралығында өткізіледі. 
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8. Магистратураға жоғары білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғалар 

қабылданады. 

9. Магитратураға түсуші тұлғалар қабылдау комиссиясына және (нмесе)  

ақпараттық жүйе арқылы келесі құжаттарды тапсырады: 

1) белгіленген үлгідегі өтініш; 

2) жоғары білімі туралы құжатты (түпнұсқа); 

3) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін 

қажет); 

4) 3x4 сантиметр өлшемдіалтыфотосурет; 

5) Электорнды нысандағы 086-У анықтамасын; 

6) осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген бағдарламалар 

бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (болған 

жағдайда); 

Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын 

жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде сол аумақтағы 

көрсетілетін қызметті алушылар 086-У анықтамасын тікелей білім беру 

ұйымдарына шектеу іс-шаралары, төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін  

ұсынады;. 

Осы тармақшаларда көрсетілген құжаттар көшірмелерімен бірге 

салыстыру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыру 

жүргізілгеннен кейін түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға 

қайтарылады. 

Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған 

ждағдайда қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды 

қабылдамайды. 

10. Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі (таңдау бойынша 

ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, білім беру бағдарламалары 

тобының бейіні бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған 

таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын КТ 

тапсырады. 

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуші тұлғалар 

ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

тесттен және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша 

қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі тесттен тұратын КТ 

тапсырады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар: 

1) шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша 

тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ 

немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын КТ; 

2)білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша екі 

шығармашылық емтихан. 



11. Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

шығармашылық емтихандар осы Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 

өткізіледі. 
Магистратураға шығармашылық емтиханды өткізу кезеңінде ОҚУ-ға 

шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының 

тобы бойынша емтихан комиссиясы құрылады. Кадрларды даярлаудың 

ұқсас бағыттары бойынша бір емтихан комиссиясын құруға жол беріледі. 

Емтихан комиссияларының құрамы тиісті бейінге сәйкес ғылым 

докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар немесе философия 

докторы (PhD) дәрежесі бар профессор-оқытушылық құрамының қатарынан 

комиссия төрағасын комиссия мүшелерінің арасынан сайлау арқылы 

қалыптастырылады және ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның 

бұйрығымен бекітіледі. 

Шығармашылық емтихандарын өткізу бағдарламаларын қабылдау 

комиссиясының төрағасы бекітеді. 

Шығармашылық емтихандардың кестесін (емтихан өткізу нысаны, 

күні, уақыты мен өткізу орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының 

төрағасы бекітеді және түсушілердің назарына құжат қабылдау уақытынан 

кешіктірілмей жеткізіледі. 

Шығармашылық емтихандар бейне және (немесе) аудиожазбамен 

жабдықталған аудиторияларда (орындарда) өткізіледі. 

Шығармашылық емтихан өткізу қорытындысының баға ведомосы 

еркін түрде комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау 

үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) 

беріледі. Комиссия хаттамасына төрағаның және барлық қатысқан комиссия 

мүшелерінің қолы қойылады. 

12. Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне 

(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық 

сертификаттары бар тұлғалар мынадай тілдер бойынша магистратураға КТ-

ның шет тілі бойынша тестінен босатылады: 

ағылшын тілі: International English Language Tests System 

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл 

– кемінде 6.0; 

IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), шекті балл – кемінде 6,0;  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) 

(TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи),  шекті балл – кемінде 543; 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-

based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті 

балл – кемінде 60; 

TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед 

тэстинг) Test of English as a Foreign Language Paper-based testing, шекті балл – 

кемінде 498;  
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CEFR (Common European Framework of Reference - СиИэФаР (Коммон 

Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), шекті балл – В2; 

неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче 

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, NiveauC1/С1 деңгейі), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (NiveauC1/С1 деңгейі); 

 француз тілі: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 

деңгейден төмен емес), Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд 

ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue 

franзaise – Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), C1 

деңгейі), Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF 

(ТСФ) – кемінде 50 балл). 

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика 

және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім 

беру топтары бағдарламаларына, сонымен қатар «Гуманитарлық ғылымдар», 

«Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау 

бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар осы Үлгілік 

қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес балдармен Graduate Record Examinations 

(грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы 

халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту қазақ немес орыс 

тілінде жүргізілетін магистратуруға түсу үшін КТ-дан босатылады. 

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика 

және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім 

беру топтары бағдарламаларына, сонымен қатар «Гуманитарлық ғылымдар», 

«Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау 

бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар осы Үлгілік 

қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес балдармен GraduateRecordExaminations 

(грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы 

халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту ағылшын тілінде 

жүргізілетін магистратуруға түсу үшін КТ-ден босатылады. 

«Бизнес және басқару» мамандарын даярлау бағыттарының білім беру 

бағдарламалары топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар осы 

Үлгілік қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес балдармен Graduate Management 

AdmissionTest (грэдуэйт мэнэджмент адмишен тест) GMAT стандартталған 

тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту 

қазақ немес орыс тілінде жүргізілетін магистратураға түсу үшін КТ-дан 

босатылады. 

13. Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс 

өтілі бар тұлғалар қабылданады. 

14. Докторантураға түсуші тұлғалар қабылдау комиссиясына және 

(немесе) ақпараттық жүйе арқылы келесі құжаттарды тапсырады: 

1) өтініш (еркін нысанда); 

2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; 



3) жоғары білімі туралы құжатты (түпнұсқа); 

4)шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне 

(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық 

сертификаты; 

5) 3x4 сантиметр өлшемді алты фотосурет; 

        6) Электорнды нысандағы 086-У анықтамасын; 

7) жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке 

алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат; 

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған 

жағдайда); 

Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын 

жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде сол аумақтағы 

көрсетілетін қызметті алушылар 086-У анықтамасын тікелей білім беру 

ұйымдарына шектеу іс-шаралары, төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін  

ұсынады. 

Осы тармақшаларда көрсетілген құжаттар көшірмелерімен бірге 

салыстыру үшін олардың түп нұсқалары ұсынылады. Салыстыру 

жүргізілгеннен кейін түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға 

қайтарылады. 

Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған 

ждағдайда қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды 

қабылдамайды. 

15. Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық 

құзыреттілікке (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергендігін растайтын 

халықаралық сертификаттарды ұсынады: 

ағылшын тілі:  International English Language Tests System 

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл 

– кемінде 5,5; 

IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), шекті балл – кемінде 5,5;  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) 

(TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи),  шекті балл – кемінде 460; 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-

based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті 

балл – кемінде 46); 

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT 

(Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шекті балл – 

кемінде 453; 

CEFR (Common European Framework of Reference - СиИэФаР (Коммон 

Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), шекті балл – В2, 

неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче 

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau В2/В2 деңгейі), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau В2/В2 деңгейі); 



француз тілі: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 

деңгейден төмен емес), Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд 

ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue 

franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), C1 

деңгейі), Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF 

(ТСФ) – кемінде 50 балл). 

16. 5-қосымшаға сәйкес докторантураның білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханы өткізіледі. 

17. Докторантурағатүсу емтихандарын өткізу кезеңінде білім беру 

бағдарламаларының тобы бойынша емтихан комиссиясы құрылады. 

Кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша бір емтихан комиссиясын 

құруға жол беріледі. 

18. Емтихан комиссияларының құрамы тиісті бейінге сәйкес ғылым 

докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар немесе философия 

докторы (PhD) дәрежесі бар профессор-оқытушылық құрамының қатарынан 

комиссия төрағасын комиссия мүшелерінің арасынан сайлау арқылы 

қалыптастырылады және ректордың бұйрығымен бекітіледі. 

Түсу емтихандардың кестесін (емтихан өткізу нысаны, күні, уақыты 

мен өткізу орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы 

бекітеді және түсушілердің назарына құжат қабылдау уақытынан 

кешіктірілмей жеткізіледі. 

Білім бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтихандары бейне және 

(немесе) аудиожазбамен жабдықталған аудиторияларда (орындарда) 

өткізіледі. 

Түсу емтиханын өткізу қорытындысының баға ведомосы еркін түрде 

комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау үшін 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына беріледі. Комиссия 

хаттамасына төрағаның және барлық қатысқан комиссия мүшелерінің қолы 

қойылады. 

 «Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, 

математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру 

салаларының білім беру топтары бағдарламаларына, сонымен қатар 

«Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» 

кадрларын даярлау бағыттары бойынша түсуші тұлғалар осы Үлгілік 

қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес балдармен GraduateRecordExaminations 

(грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы 

халықаралық сертификаты бар болған жағдайда докторантураға түсу 

емтихандарынан  босатылады. 

19. Магистратураға тұлғаларды ақылы негізде қабылдау КТ 

қорытындылары бойынша осы Үлгілік қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес 

(бұдан әрі – 7-қосымша) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін 

магистратураға кешенді тестілеу үшін 150 балдық шәкіліге сәйкес кемінде 

50 балл, бұл ретте: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, білім беру 



бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау 

бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау 

бойынша – кемінде 7 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест 

бойынша – кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 
Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға тұлғаларды 

ақылы негізде қабылдау КТ қорытындылары бойынша осы Үлгілік 

қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі – 8-қосымша) оқыту ағылшын 

тілдерінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 

100-балдық бағалау жүйесінің шәкіліне сәйкес кемінде 25 балл, бұл ретте 

оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл, 

білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап 

таңдау бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау 

бойынша – кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру 

бағдарламаларының тобы бойынша магистратураға ақылы негізде қабылдау 

КТ және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша 7-қосымшаға сәйкес 

кемінде 50 балл, бұл ретте: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, оқуға 

дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл және білім 

беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша әр шығармашылық 

емтиханнан - кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

Докторантураға тұлғаларды қабылдау шет тілін меңгерудің 

жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін 

меңгергенін растайтын халықаралық сертификатының негізінде және білім 

беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша түсу емтиханының 

қорытындысы бойынша мүмкін болған 100 балдан кемінде 50 балл жинаған 

жағдайда жүзеге асырылады. 

ЖЖОКБҰ-ға қабылдау үшін көрсетілетін қызметті алушылар 

көрсетілетін 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 көрсетілетін қызмет 

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

тармағында көрсетілген құжаттар топтамасын ұсынады.  

20. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін КТ және 

(немесе) түсу емтиханының және (немесе) шығармашылық емтихандар 

бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде 

қабылданады: 
1) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық 

және бейінді магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты 

талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін – кемінде 75 балл; 
2) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін 8-

қосымшаға сәйкес – кемінде 50 балл; 



21. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада білім 

алу үшін түсу емтиханынан кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық 

негізде қабылданады 

22. Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда 

докторантураға қабылдау кезінде басым құқық білім беру бағдарламалары 

тобының бейіні бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң 

таңдаған білім беру бағдарламалары тобының бейініне сәйкес ғылыми 

жетістіктері: ғылыми жарияланымдар,ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; 

ғылыми стипендияларды, гранттарды тағайындау туралы сертификаттар; 

ғылыми конференцияларға және конкурстарға қатысқаны үшін берілген 

грамоталар/дипломдар ескеріледі. 

 

1-қосымша 

 

Шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламалары 

топтарының тізбесі 

ББТ коды 
Білім бағдарламалар 

тобы 
1-пән 2 - пән 

M035 Хореография 
Шығармашылық 

емтихан 

Рефераттықорғау 

M039 Кескіндеме 
Шығармашылық 

емтихан 

Рефераттықорғау 

M040 Графика 
Шығармашылық 

емтихан 

Рефераттықорғау 

M043 
Сән, интерьер дизайны 

жәнеөнеркәсіптік дизайн 

Шығармашылық 

емтихан 

Рефераттықорғау 

 

2-қосымша 

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын 

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу 

үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы 
GRE халықаралық стандартталған тест Кешенді тестілеу 

Тест 

секциялары 

 «Педагогикалық 

ғылымдар» білім 

салаларына 

арналған, 

«Гуманитарлық 

ғылымдар», 

«Әлеуметтік 

ғылымдар» 

кадрларды 

даярлау 

бағыттарына 

арналған балдар 

 «Жаратылыстану 

ғылымдары, 

математика және 

статистика», 

«Ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялар», 

«Инженерлік, 

өңдейтін және 

құрылыс салалары» 

білім салаларына 

арналған, «Бизнес 

және басқару» 

кадрларды даярлау 

бағыттарына 

Тестілеу түрлері Балл 



арналған балдар 

Quantitative 

Reasoning  

 

кемінде 155 балл кемінде 160 балл Оқуға дайындығын анықтауға 

арналғантест 

30 

Білім беру бағдарламалары 

топтарының бейіні бойынша 

тест  

70 

Verbal 

Reasoning  

 

145 балдан кем 

емес 

кемінде 140 балл Шет тілі бойынша тест 50 

Analytical 

Writing 

 

3 балдан кем емес 2 балдан кем емес  

 

3-қосымша 

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын 

оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ 

балдарына ауыстыру шкаласы 
GRE халықаралық стандартталғантест Кешенді тестілеу 

Тест  

секциялары 

 «Педагогикалық 

ғылымдар» білім 

салаларына арналған, 

«Гуманитарлық 

ғылымдар», 

«Әлеуметтік 

ғылымдар» кадрларды 

даярлау бағыттарына 

арналған балдар 

«Жаратылыстану 

ғылымдары, математика 

және статистика», 

«Ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялар», 

«Инженерлік, өңдейтін және 

құрылыс салалары» білім 

салаларына арналған, 

«Бизнес және басқару» 

кадрларды даярлау 

бағыттарына арналған 

балдар  

Тестілеу түрлері Балл 

Quantitative 

Reasoning  

 

кемінде 155 балл 160 балдан кем емес  Оқуға 

дайындығын 

анықтауға 

арналған тест 

30 

Білім беру 

бағдарламалары 

топтарының 

бейіні бойынша 

тест 

70 

4-қосымша 

 

GMAT стандартталған тесттің халықаралық сертификатының 

балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада 

білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы 
GMAT халықаралық стандартталған тест Кешенді тестілеу 



Тест 

секциялары 

«Бизнес и управление» 

кадрларды даярлау 

бағыттарына арналған 

балдар  

Тест түрлері Балл 

Quantitative 

Reasoning 

кемінде 40 балл Оқуға дайындығын анықтауға арналған 

тест 

30 

Integrated 

Reasoning 

кемінде 4 балл Білім беру бағдарламалары 

топтарының бейіні бойынша тест 

70 

Verbal 

Reasoning 

кемінде 20 балл Шет тілі бойынша тест 50 

Analytical 

Writing 

кемінде 3 балл 

 

 
5-қосымша 

 

Докторантура білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі 
ББТ нөмірі Докторантура білім беру бағдарламасы тобының атауы 

D001 Педагогика және психология 

D008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау 

D010 Математика педагогтерін даярлау 

D012 Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшынтілі) 

D060 Филология 

D070 Экономика 

D082 Биотехнология 

D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 

D092 Математика және статистика 

D097 Химиялық инженерия және процесстер 

D100 Автоматтандыру және басқару 

D103 Механика және металлөңдеу 

D114 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар 

D117 Металлургиялық инженерия 

D124 Құрылыс 

D125 
Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және 

құрастырылымдарының өндірісі 

D144 Бос уақыт 

D146 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 

 

6-қосымша 

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын 

докторантураға түсу емтиханы балдарына ауыстыру шкаласы 
GRE халықаралық стандартталған тест Түсу емтихандары 

Тест 

секциялары 

«Педагогикалық 

ғылымдар» білім 

салаларына 

арналған, 

«Гуманитарлық 

ғылымдар», 

«Әлеуметтік 

«Жаратылыстану 

ғылымдары, математика 

және статистика», 

«Ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялар», 

«Инженерлік, өңдейтін 

 Балл 



ғылымдар» 

кадрларды даярлау 

бағыттарына 

арналған балдар 

және құрылыс салалары» 

білім салаларына 

арналған, «Бизнес және 

басқару» кадрларды 

даярлау бағыттарына 

арналған балдар 

Quantitative 

Reasoning  

 

кемінде 159 балл кемінде 164 балл 
Білім беру 

бағдарламалары 

топтарының бейіні 

бойынша түсу 

емтиханы 

100 

Verbal 

Reasoning  

 

149 балдан кем емес 145 балдан кем емес  Жалпы еуропалық 

құзыреттеріне 

(стандарттарына) 

сәйкес шет тілін 

меңгергенін 

растайтын 

халықаралық 

сертификат 

100 

Analytical 

Writing 

 

3 балдан кем емес 2 балдан кем емес  

 
 

7-қосымша 

 

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу 

үшін кешенді тестілеудің 150 балдық бағалау жүйесінің шәкілі  

Тест түрлері Тапсырма нысаны 
Тапсыру 

тілі 
Тест саны Балл 

Шекті 

балл 

Шет тілі бойынша 

тест 

Тыңдалым 

Лексико-

грамматикалық 

тест 

Оқылым  

Ағылшын/ 

Неміс/ 

Француз 

50 50 25 

Оқуға дайындығын 

анықтауға 

арналған тест 

Бір дұрыс жауапты 

таңдау  

Қазақ/ 

Орыс 

30 30 

7 

Білім беру 

бағдарламалары 

тобының бейіні 

бойынша тест *  

Бір дұрыс жауапты 

таңдау  

Қазақ/ 

Орыс 

30 30 
7 

Бір немесе бірнеше 

дұрыс жауапты 

таңдау  

Қазақ/ 

Орыс 

20 40 

7 

Барлығы  130 150 75** 

* шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы 

бойынша магистратураға түсу үшін шығармашылық емтихандар тапсырылады 

** шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы 

бойынша магистратураға қабылдау үшін шекті балл – 74 балл. 

 

8-қосымша 



 

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін 

кешенді тестілеудің 100 балдық бағалау жүйесінің шкаласы 

Тесттүрлері Тапсырма нысаны Тапсыру тілі Тест саны Балл 
Шекті 

балл 

Оқуға 

дайындығын 

анықтауға 

арналған тест 

Бір дұрыс жауапты 

таңдау 

Қазақ/Орыс/ 

Ағылшын  
30 30 7 

Білім беру 

бағдарламалары 

тобының бейіні 

бойынша тест 

Бір дұрыс жауапты 

таңдау 
Ағылшын 30 30 7 

Бір немесе бірнеше 

дұрыс жауапты 

таңдау 

Ағылшын 20 40 7 

Барлығы 
 

80 100 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


