
 

 
                            

 

 

 



 

 қабылдау үлесінің көлемдерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасының Үкімет қаулысымен бекітілген қабылдау үлесі:  

1) І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедек, мүгедек – балаларға 

– 1 пайыз;  

2) жеңілдіктер және кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына 

қатысушылар және мүгедектер қатарына теңестірілген тұлғаларға – 0,5 

пайыз;  

3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын анықтайтын 

мамандықтарға ауыл (село) жастары қатарындағы азаматтар үшін - 30 пайыз;  

4) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты 

қазақ тұлғаларға – 2 пайыз; 

5) ата-анасының қамқорынсыз қалған жетім балаларға – 1 пайыз 

бекітілген. 

1.2. Республикалық мемлекеттік тапсырыстың бөлінуіне байланысты 

Қазақстанның әр түрлі аймақтарынан келгендер үшін қабылдау үлесі 

бекітіледі.  

1.3. Мемлекеттік құпиялармен байланысты мамандықтарға қасақана 

қылмыс жасағандары үшін шартпен сотталғандар, бұрын сотталғандар және 

сотталғандығы кешірілмеген, наркологиялық және психоневрологиялық 

диспансерлерде, ІІМ органдарында есепте тұрған тұлғаларды қабылдауға 

тыйым салынады.  

2. Азаматтардың білім алуға берген өтініштерін, қабылдау 

емтихандарын өткізу және колледждегі оқушылар қатарына есепке алу үшін 

қабылдау ұйымдарына арналған комиссия құрылады, ол өз жұмысын 1-ші 

маусымнан кешіктірмей бастайды.  

2.1. Азаматтардан білім алуға берген өтініштерін: 

 - 2019 - жылдың 20-шы маусымынан 2019 жылдың 25-шы  тамызға 

дейін,  

- сырттай оқу бөлімі үшін 20-шы маусымынан бастап 20-шы 

қыркүйекке дейін жүзеге асырылады.  

2.2. Күндізгі оқу бөлімге қабылдау емтихандары 2019 жылдың 1-ші 

тамызынан 2019 жылдың 27-ші тамызына дейін,  

- ал сырттай оқу бөліміне 2019 жылдың 1-ші қырқүйегінен 2019 

жылдың 28-ші қыркүйегіне дейін өтеді.  

3. ГБК оқуға түсетін азаматтардың білім алуға берген өтініштерімен 

бірге келесі құжаттар тіркеледі:  

- білім алғаны туралы құжаттың түпнұсқасы; 

 - № 086-У формасы бойынша медициналық анықтама (медициналық 

әлеуметтік сараптамасынан І-ІІ топтардағы мүгедектер мен бала кезінен 

мүгедектерге);  

 - флюорограмма (суреті және анықтамасы)  

- 3х4 көлемдегі 4 түрлі-түсті фотосурет   

Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар, олардың тұратын 

орны бойынша белгісі бар дәрежесін көрсететін құжатты көрсетеді:  

1) шетелдік – Қазақстан Республикасында шет ел азаматының тұруға 

белгі қағазы;  



 

2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ төл құжат;  

3) босқын – босқынның құжаты;  

4) баспана іздейтін тұлға - баспана іздейтін тұлғаның куәлігі;  

5) оралман – оралман куәлігі. 

Оқуға түсетін азаматтар немесе оның ата-аналары, заңды өкілдер жеке 

куәлікті, паспортты немесе туу туралы куәлікті немесе оны алмастыратын 

құжатты жеке көрсетулері керек.  

Оқуға түсетін азаматтардың өтініштері білім беру мекемесінің оқыту 

үлгісіне  байланысты журналда тіркеледі.  

3.1. Қажет болған жағдайда қабылдау комиссиясы таңдалған мамандық 

бойынша келешек кәсіптік қызметтің ерекшелігін ескере отыра, оқуға түсетін 

азаматтын денсаулық жағдайын анықтау мақсатында, қосымша медициналық 

тексеруге бағыттайды.  

4. Азаматтар үшін қабылдау емтихандары:  

Жалпы орта білімі бар азаматтарға (өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерін 

оқып білген, шетелде мектеп оқушыларының халықаралық алмасу бағыттары 

бойынша, білім алғандар ағымды жылдың білім берудің жалпы білім беру 

ұйымдарының, республикалық музыка мектеп-интернаттардың, туыстас емес 

мамандықтары бойынша бастауыш кәсіптік білім беру ұйымдарының, 

сонымен бірге өткен жылдардың бітірушілері) жалпы орта білім беру оқу 

бағдарламалары көлемінде үш пән бойынша жүргізіледі (қазақ немесе орыс 

тілі, Қазақстан тарихы және математика).  

Жалпы орта білімі бар азаматтарға негізгі орта білім беру оқу 

бағдарламалары көлемінде үш пән бойынша жүргізіледі (орыс (қазақ) тілі, 

математика, Қазақстан тарихы).  

Емтихандар тапсыру:  

- орыс (қазақ) тілі – диктант  

- математика – билет бойынша ауызша (11 сынып түлектеріне 

бағыттық пән ретінде математика болып табылады).  

- Қазақстан тарихы; 

 Негізгі орта білімі бар азаматтар түсу емтихандарын негізгі орта 

білімнің оқу бағдарламаларының көлемінде екі пән бойынша тапсырады:  

- қазақ (орыс) тілі;  

- математика (билеттер бойынша ауызша).   

 

«Көк» және «жасыл» сертификаттар алған дайындық курстарының 

тыңдаушылары өз нәтижелерін арттыру үшін жалпы негізде түсу 

етихандарын тапсыруға құқылы, алайда бұл жағдайда алынған 

сертификаттар күшін жоғалтады және қабылдау кезінде түсу 

емтихандарында алынған бағалар ғана ескеріледі. 

 

Талапкердің жауабы 5-балдық жүйе бойынша бағаланады. Пәндер 

бойынша қабылдау емтихандарын жүргізгенде, қабылдау емтихандарының 

нәтижелері бойынша алған «3», «4», «5» бағаларын қабылдау комиссиясы 

келесі шкала бойынша балдарға ауыстырады:  

 



 

- «3» - 8 б  

- «4» - 17 б  

- «5» -25 б 

5. Кешенді тестілеу сертификатын ұсынған азаматтар (жоғарғы оқу 

орнына түсу үшін ағымдағы жылда кешенді тестілеуге қатысқан өткен 

жылдардың түлектері) немесе БҰТ нәтижелері бойынша сертификат иелері 

(бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысқан ағымдағы жылдың жалпы орта білім 

беретін мектептердің түлектері) түсу емтихандарынан босатылады және 10 

пунктте көрсетілген талаптарға байланысты конкурсқа жіберіледі. Жалпы 

орта білім беретін мектептердің түлектері ҰБТ сертификаты және кешенді 

тестілеу сертификатын ұсынбай-ақ түсу емтихандарын тапсыра алады.  

6. Белгілі қиындықтарға байланысты, Семей қаласының тұрғындары 

болып табылмайтын талапкерлерге қабылдау емтихандарын көшпелі 

қабылдау комиссиясы кешенді тестілеу түрінде жүргізеді:  

- әр пән бойынша тест сұрақтар саны – 25 болуы керек;  

- әр тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 балмен бағаланады;  

- үш пән бойынша тестілеуге 2 сағат 15 минут, ал  

- екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі;  

- дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу аяқталғаннан кейін ілінеді, 

тестілеу нәтижелері сол күні хабарланады.  

7. Колледжге түсетін азаматтар қабылдау емтихандарын қазақ немесе 

орыс тілдерінде тапсыра алады.  

8. Қазақстан өңірлерінің шалғайлығына байланысты, көшпелі 

комиссияның емтихан қабылдау әдістері (тестілеуі) Шығыс-Қазақстан білім 

басқармасының қабылдау комиссиясының төрағасы бекітуіне сәйкес 

жүргізіледі. Бұған Шығыс-Қазақстанның шалғай аймақтары (Семей 

қаласынан басқа) кіреді.   (ережеге қосымша) 

9. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Қабылдау емтихандарының нәтижелерімен келіспеген талапкер  қабылдау 

комиссиясы жауапты хатшысының атына қабылдау емтихандарының 

нәтижелерін хабарлағаннан соң, келесі тәуліктің 13:00 дейін шағым бере 

алады. Шағым шағым берушінің қатысуымен  бір күннің ішінде қаралады. 

Шағым комиссиясының шешімі комиссияның тізімдік құрамының 

басым даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия 

төрағасы шешуші дауысқа құқылы болады. Комиссия жұмысы, комиссия 

төрағасының және оның барлық мүшелерінің қолымен, хаттамаларда 

рәсімделеді.  

9. Колледждің күндізгі бөліміне қабылдау конкурс бойынша, қабылдау 

комиссиясының ашық отырысында 2019 жылдың 25-31 тамыз аралығында 

мамандықтар, бөлімдер және оқыту тілі бойынша бөлек  жүргізіледі, сырттай 

бөлімге қабылдау 2019 жылғы 15 қыркүйегінен 30 қыркүйек аралығында 

жүргізіледі. 

Қабылдау комиссиясы талапкерлердің арнайы рейтингтік тізімін 

құрайды, онда түлектер туралы барлық мәліметтер енгізіледі:  

- түсу емтихандарында алған бағалары;  



 

- белгілі бір үлеске жатқызылған, жеңілдіктер беретін қосымша 

мәліметтер.  

Конкурс бойынша жалпы негізде жинаған балдарға сәйкес түсу 

емтихандарын табысты тапсырған талапкерлердің барлық басқа санаттары 

қабылданады. Жеңілдіктермен талапкерлердің келесі санаттары 

пайдаланады: - Қазақстанның басқа облыстарынан оқуға түсу емтихандарын 

(тестілеуден) тапсырған талапкерлер.     Ауыл (село) жастары қатарындағы 

азаматтардың 30%; - - "Алтын белгі" иегерлері" ; 

 

 

 

Конкурс бойынша, жалпы негізде аттестаттың орта балын ескере 

отырып, жинаған балдарына сай қабылдау емтихандарын ойдағыдай 

тапсырған барлық басқа талапкерлер категориялары қабылданады.  

Төмендегі санаттағы талапкерлер жеңілдіктерді пайдаланады:  

-Қазақстанның басқа облыстары  бойынша көшпелі кабылдау 

комиссиясына түсу емтихандарын  (тестілеу түрін) тапсырған талапкерлер; 

- ауыл (село) жастары қатарындағы азаматтардың 30%;  

- «Алтын белгі» алған тұлғалар;  

- клубтар, үйірмелер және басқа геологиялық бағыттағы бала-

жасөспірім бірлестіктерінің («Жас геолог» және т.б.) жолдамалары бар 

талапкерлерлер;  

- қабылдау ережесіне сай балл жинаған және қызыл сертификат алған  

дайындық курстарының тыңдаушылары; 

- Семей қаласы мектептері арасында қалалық физика және математика 

пәндері арасындағы олимпиада жеімпаздары қабылдау емтихандарын оң 

бағаға тапсырған жағдайда колледжге конкурстан өтпей-ақ оқуға түсе алады.  

 

  

Қабылдау емтихандарының қорытындылары бойынша балдар тең 

болған жағдайда ерекше ықылас жетім балаларға, ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға беріледі. Бұдан бөлек, қабылдау 

емтихандарының қорытындылары бойынша балдар тең болған жағдайда 

білім туралы куәлігінің (аттестат, диплом) аса жоғары орташа балы 

ескеріледі.   

Конкурс бойынша ІІ курс тобына қабылданбаған талапкерлер ақылы, 9-

шы сынып негізінде І курс топтарына толық төлемді негізде демеуші 

кәсіпорындардың есебінен немесе жеке тұлға ретінде оқуға түсуге конкурсқа 

қатыса алады.  

11. Бюджеттік және ақылы негізде қабылдау туралы мәселе:  

- қабылдау емтихандарының нәтижелерін;  

- ереженің 10-шы тармағына сай рейтингтік тізімдерде көрсетілген 

қосымша мәліметтерді;  

- мемлекеттік тапсырыс квоталарын ескере отыра қабылдау 

комиссиясымен шешіледі.  



 

12. Мынадай тұлғалар колледж студенттерінінің қатарына 

қабылданбайды:  

1) екі пәннен 20 балдан төмен жинаған және орта білімі бар тұлғалар;  

2) үш пәннен 30 балдан төмен жинаған және жалпы орта білімі бар 

тұлғалар.  

13. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 

Типтік ережелерімен және осы Ережелермен регламенттенбеген мәселелер, 

ГБК қабылдау комиссиясымен жеке шешіледі. 

  



 

 Қосымша 

Қабылдаудың үлгі қағидаларына 

білім беру ұйымдарына білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

техникалық және кәсіптік білім 

беруге 

 

  

 

№ Өңір Менеджердің Т.Ә.Ж.  

Көшпелі қабылдау 

комиссиясының 

жұмыс уақыты  

1 Оңтүстік Қазақстан   Ибраева Ш.О. 10.06.2019– 14.07.2019 

2 Батыс Қазақстан  Орынгазина А.М. 10.06.2019– 14.07.2019 

3 
Орталық және Солтүстік 

Қазақстан 

 Жангельдинова М.Ж. 10.06.2019 –14.07.2019 

4 Шығыс Қазақстан  Туктабаева А.Е. 10.06.2019 –14.07.2019 

 

 


