
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 



1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ 
1.1 Осы Ереже университетте, оның ішінде университет ішінде және бір 

ЖОО-дан екіншісіне білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау 
тәртібін айқындайды. 

1.2 Осы Ереже білім алушылар мен құрылымдық бөлімдер үшін 
орындауға міндетті болып табылады. 

 
2 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 
Осы ауысу және оқуға қайта қабылдау ережесі мынадай нормативтік 

құжаттарға сәйкес әзірленді: 
2.1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Қазақстан 

Республикасының Заңы (өзгерістер мен толықтырулармен 14.07.2022ж. 
№141-VIІ бұйрығы). 

2.2 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР 
ҒЖБМ 2022 жылғы 20 шілдедегі №2 бұйрығы. 

2.3 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидалары. ҚР БҒМ 20.04.2011 жылғы №152 бұйрығы 
(өзгерістер мен толықтырулар 2022 жылғы 23 қыркүйектегі №79 бұйрығы). 

2.4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидалары. ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы 
(өзгерістермен және толықтырулар 2022 жылғы 18 қарашадағы №145 
бұйрығы). 

2.5 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 
үлгілік қағидалары ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығы 
(өзгерістермен және толықтыруларм ҚР ҒЖБМ 20.07.2022 жылғы №3 
бұйрығы). 

2.6 «Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 
беру қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы 
№58 қаулысы (өзгерістер мен толықтырулар 2022 жылғы 26 қазандағы №850 
бұйрығы). 

2.7 Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының 
сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. ҚР БҒМ 01.04.2019 жылғы 
№134 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулар 2022 жылғы 08 маусымындағы 
№266 бұйрығы). 

2.8 Қ.Жұбанов атындағы АӨУ білім алушыларының, оқытушылары мен 
қызметкерлерінің академиялық адалдық кодексі (Ғылыми кеңестің шешімі, 
12.08.2020 ж. №13 хаттама). 

 
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
3.1 Ауысу және қайта қабылдау туралы өтінішті университет ректоры 

қарастырады. 



3.2 Университетте, оның ішінде университет ішінде және бір ЖОО-дан 
екіншісіне білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау кезекті 
академиялық кезең басталғанға дейін жазғы каникул кезеңінде екі апта 
бұрын және қысқы каникул кезеңінде бес күн бұрын жүзеге асырылады. 

Бұл ретте Қазақстан Республикасының азаматтары және қандастар 
төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, соғыс уақытында, сондай-ақ, оқу 
еліндегі қарулы, әскери қақтығыстар жағдайында шетелдік ЖОО-дан оқу 
жылы ішінде қайта қабылдана алады. 

3.3 Егер білім алушыларда жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін 
бағдарламаның бірінші академиялық кезеңі толық аяқталған болса, оқудан 
шығарылғаннан кейін қайта қабылдана алады немесе ауыса алады. 

3.4 Бұл ретте академиялық қарызы бар білім алушылар бір ЖОО-дан 
екіншісіне, бір білім беру бағдарламасынан (бұдан әрі – ББ) екіншісіне ауыса 
алмайды. 

3.5 Білім алушылар оқудан шыққан мерзіміне қарамастан бір білім беру 
бағдарламасынан екіншісіне, бір ЖОО-дан екіншісіне қайта қабылдана 
алады. 

3.6 Бір ББ-дан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауысу 
немесе қайта қабылдау кезінде білім алушылардың оқу нәтижелерінің оң 
бағалары академиялық кредиттерімен ауыстырылып танылады. 

3.7 Оқу нәтижелерін өзара танып, есепке алу үшін білім алушыларды 
ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде ректордың бұйрығымен 
факультеттерде комиссиялар құрылады. 

3.8 Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оқу 
жұмыс жоспарларындағы пәндерінің академиялық айырмашылықтарын 
деканат тіркеу офисімен бірлесіп оқыған пәндері бойынша анықтайды, 
транскрипте немесе оқуын аяқтамағандарға берілетін анықтамада 
көрсетілген кредиттердегі көлемдерден пән айырмашылығы бакалавриат 
үшін 24 кредиттен (ECTS), магистратура үшін 10 кредиттен (ECTS) аспауы 
тиіс. 

3.9 Академиялық айырмашылықты анықтау кезінде бір бағыттағы білім 
беру бағдарламаларының пәндері комиссияның қарастырумен танылып, 
есепке алынады. 

3.10 Академиялық айырмашылықты жою мақсатында қайта оқу үшін 
білім алушы академиялық кезеңде 10 кредиттен аспайтын пәндерге жазыла 
алады, сондай-ақ жазғы семестрде 20 кредитке дейін жазылып,  тапсыра 
алады. 

3.11 Комиссия бұрын игерілген пәндерді танып, есепке алуда 
сәйкестендіру ведомосін толтырады және хаттамамен рәсімделеді (1-
қосымша). 

3.12 Ауысу және қайта қабылдау кезінде одан әрі оқыту курсы комиссия 
хаттамасының негізінде пререквизиттерді ескере отырып анықталады. 

3.13 Білім алушыны ақылы негізден білім беру гранты бойынша оқуға 
ауыстыру «Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу 



үшін білім беру грантын беру қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2008 
жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысы (өзгерістер мен толықтырулар 2022 
жылғы 14 шілдедегі №476 бұйрығы) негізінде жүзеге асырылады. 

3.14 Білім алушылар ұлттық бірыңғай тестілеуден (бұдан әрі – ҰБТ), 
кешенді тестілеуден (бұдан әрі - КТ) және түсу емтихандарынан өтіп, 
нәтижелері бойынша белгіленген шекті балдан төмен емес балл жинаған 
жағдайда қайта қабылдана және ауыса алады. 

3.15 «Педагогикалық ғылымдар» және «Құқық» салалары бойынша 
білім беру бағдарламаларына білім алушыны ауыстыру және қайта қабылдау 
ҰБТ-дан сәтті өткенде және нәтижелері бойынша белгіленген шекті балдан 
төмен емес балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

3.16 Білім алушыны шығармашылық ББ-дан басқа ББ-ға ауыстыру 
немесе қайта қабылдау ҰБТ-дан сәтті өткен жағдайда жүзеге асырылады. 

Білім алушыны басқа ББ-дан шығармашылық ББ-ға ауыстыру немесе 
қайта қабылдау шығармашылық емтиханнан сәтті өткен жағдайда жүзеге 
асырылады. 

3.17 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім алушыларды 
ауыстыру және қайта қабылдау «Жоғары білімнің мәндес білім беру 
бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік 
ұсынымдары» негізінде жүзеге асырылады. 

3.18 Білім алушының жеке құжаттарында бакалавриат үшін ҰБТ–ны 
соңғы тапсыру сертификаты, магистратура үшін кешенді тестілеуді тапсыру 
туралы сертификат болуы тиіс. 

3.19 Білім алушылардың ауысуға немесе қайта қабылдануға өтініштерін: 
факультет декандары, тіркеу офисінің басшысы, академиялық қызмет 
департаментінің директоры; академиялық мәселелер жөніндегі проректор 
қарайды. 

3.20 Білім алушыларды студенттер құрамына университетке қабылдау 
туралы бұйрық өтініш пен тапсырылған құжаттардың негізінде қайта 
қабылдау және ауысу мәселесі оң шешілген соң, оқу ақысының 30%-ті   және 
қайта қабылдау немесе ауысу кезінде есептелген пән айырмашылығын 
төлегеннен кейін келісімшарт рәсімделіп, шығарылады. Университет білім 
алушының бұрын оқыған білім беру ұйымына оның жеке құжаттарын жіберу 
туралы жазбаша сұраныс жібереді. 

3.21 Білім алушының жеке құжаттарын басқа ЖОО-ға уақтылы 
жіберілуін бақылау жауапты бөлім басшысына жүктеледі. 

3.22 Университетте білім алушының транскрипт көшірмесі және 
жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады. 

 
4 АУЫСУ ТӘРТІБІ  
4.1 Білім алушыларды ауыстыру бір білім беру бағдарламасынан 

екіншісіне, оқу тілі бойынша бір бөлімнен екіншісіне, бір ЖОО-дан 
екіншісіне жүзеге асырылады. 



4.2 Білім алушыны бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауыстыру екі 
ұйым басшыларының келісімімен жүргізіледі және тиісті бұйрықтармен 
рәсімделеді. 

4.3 Білім алушыны бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ауыстыру рәсімі 
мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

- басқа ЖОО-ға ауысқысы келетін білім алушы өзі оқитын ЖОО 
ректорының атына ауысу туралы өтініш береді және ауысуға мөрмен 
бекітілген жазбаша келісім алғаннан кейін қалаған ЖОО-ның ректорының 
атына өтініш береді; 

-  басқа ЖОО-дан ауысу туралы өтінішке қол қойылып, мөрмен 
бекітілген транскрипт, ҰБТ-ны соңғы тапсыру сертификатының көшірмесі 
(бакалавриат үшін) және КТ тапсыру сертификатының көшірмесі 
(магистратура мен докторантура үшін), білім беру гранты иегері куәлігінің 
көшірмесі (егер болған жағдайда), аттестаттың немесе дипломның көшірмесі, 
лицензияның көшірмесі, өзі оқыған ЖОО ректорының келісімі берілген 
өтініш (басшының қолымен және мөрімен) қоса тапсырылуы тиіс;  

- деканат ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы 
пәндердің академиялық айырмашылығын айқындайды және игерілген 
пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді және тіркеу офисінің 
келісімімен білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді; 

- факультет деканы, тіркеу офисінің басшысы, АҚД директорының, 
академиялық мәселелер жөніндегі проректордың рұқсаты негізінде 
ректордың білім алушыны ауыстыру туралы бұйрығы шығарылады.  

4.4 Білім алушы ауысатын университет бұйрық шығарылған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде білім алушының бұрын оқыған ЖОО-сына 
жеке құжаттарын алдыру үшін жазбаша сұраныс жібереді. Сұранысқа білім 
алушыны ауысқанына байланысты қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі 
қоса беріледі. 

4.5 Бұрын білім алушы оқыған университет сұраныс алғаннан кейін 
“басқа ЖОО-ға (атауы көрсетіліп) ауысуына байланысты” оқудан шығару 
туралы бұйрық шығарады және осы бұйрық шыққан күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде білім алушының жеке құжаттарын қабылдаушы ЖОО-ға 
жібереді. 

4.6 Жеке құжаттар мыналарды қамтуы тиіс: аттестаттың (дипломның) 
түпнұсқасы, академиялық анықтама немесе транскрипт, ҰБТ немесе КТ 
сертификаты, білім беру гранты иегерінің куәлігі (грант болса), бірінші 
курсқа қабылдау, курстан курсқа ауыстыру, оқудан шығару туралы 
бұйрықтардың көшірмелері, оқуға түсу туралы өтініш, 075-У нысанындағы 
медициналық анықтама және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі.  

4.7 Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқитын білім алушылар 
білім беру грантын сақтай отырып, білім беру тобының ішіндегі білім беру 
бағдарламаларына ауыса алады. 

4.8 Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушылар өз еркімен 
білім беру грантын сақтай отырып, басқа университетке ауыстырылады. 



4.9 Жекелеген ЖОО-лар үшін бекітілген білім беру гранттары бойынша, 
сондай-ақ бөлінген квота негізінде педагогикалық мамандықтарға түскен 
білім алушылар  басқа ЖОО-ға ақылы негізде ауыстырылады. 

4.10 Студенттерді, магистранттарды университеттен ұлттық ЖОО-ға 
ауыстыру білім алушылар білім беру гранты ақысының айырмашылығын 
қосымша төлеген жағдайда жүзеге асырылады. 

 
5 ОҚУҒА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 
5.1 Білім алушыларды оқуға қайта қабылдау тек ақылы негізде ғана 

жүзеге асырылады, одан әрі пререквизиттер мен пән айырмашылықтары 
ескеріліп, оқу курсы айқындалады. 

5.2 Қайта қабылдау процедурасы келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 
- білім алушы университет ректорының атына оқуға қайта қабылдау 

туралы өзінің оқуын жалғастыруға өтініш береді. Қайта қабылдау туралы 
өтінішке академиялық анықтама немесе транскрипт және білім туралы құжат 
(түпнұсқалары), соңғы тапсырылған ҰБТ/КТ сертификаты немесе түсу 
емтихандарын тапсыру туралы хаттаманың, бірінші курсқа қабылдау, 
курстан курсқа ауыстыру, оқудан шығару туралы бұйрықтардың көшірмелері 
қоса беріледі; 

- факультет деканы ұсынылған құжат негізінде оқу жоспарларының 
пәндеріндегі айырмашылықты анықтайды және игерілген пререквизиттерге 
сәйкес оқу курсын белгілейді, ББ-ға сәйкес игерілген кредиттерді қайта 
есептейді және тіркеу офисінің келісімі бойынша білім алушының жеке оқу 
жоспарын бекітеді; 

- факультет деканы, тіркеу офисі басшысы, АҚД директоры, 
академиялық мәселелер жөніндегі проректордың визаларына сәйкес 
ректордың білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрығы шығарылады. 

5.3 Егер білім алушы басқа білім беру ұйымына оқуға қайта қабылданса, 
онда жауапты құрылым қабылдаушы тараптың жазбаша сұранысы негізінде 
білім алушының мына жеке құжаттарын жібереді: аттестаттың (дипломның) 
түпнұсқасы, академиялық анықтаманы немесе транскрипті, жоғары білім 
үшін ҰБТ тапсыру туралы сертификаты, магистратура үшін КТ тапсыру 
туралы сертификатты және шетелдік жоғары оқу орындарынан қайта 
қабылданған тұлғалар үшін түсу сынақтарының нәтижелері, білім беру 
грантының куәлігі, бірінші курсқа қабылдау, курстан курсқа ауыстыру, 
оқудан шығару туралы бұйрықтардың көшірмелері, оқуға түсу кезіндегі 
өтініш, №075-У нысанындағы медициналық анықтама, жіберілетін 
құжаттардың тізімдемесі. 

5.4 Шетелдік білім беру ұйымынан немесе қазақстандық жоғары оқу 
орындарынан бакалавриат (бірінші жоғары білім 4 ж.) білім алушылары, ҰБТ 
сертификаты болмаған жағдайда университет белгілеген өту емтиханын сәтті 
тапсырғаннан кейін қайта қабылдана алады. Білім алушы университет 
белгілеген мерзімде студенттерге қызмет көрсету орталығына өту емтиханын 
тапсыруға өтініш береді. 



Егер  төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, соғыс уақытында, 
сондай-ақ, оқу еліндегі қарулы, әскери қақтығыстар жағдайында қайта 
қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының азаматтары және қандастар 
шетелдік ЖОО-дан өту емтиханынсыз қайта қабылдана алады. 

Магистратура оқу деңгейі бойынша кешенді тестілеу сертификаты жоқ 
білім алушылар университетке қайта қабылданбайды. 

5.5 Университет 2-қосымшаға сәйкес өңірлік тестілеу орталығында 
(бұдан әрі Орталық) ақылы негізде (орталықпен келісім негізінде) жалпы 
білім беру ұйымдарының екі бейінді пәндері бойынша тестілеу нысанында 
бакалавриат үшін (шығармашылық ББ-дан басқа) өту емтихандарын 
ұйымдастырады. 

5.5.1 Тестілеуді өткізу күнін университет орталықпен келісе отырып 
белгілейді. 

5.5.2 Университет студенттер тізімін 3-қосымшаға сәйкес базада тіркеу 
үшін Орталыққа жібереді. 

5.5.3 Орталық өкілдері өз кезегінде студенттерді базаға тіркеуге және 
тест басталғанға дейін 3 күн бұрын университет өкілдеріне хабарлауға 
міндетті. 

5.5.4 Тіркелгеннен кейін білім алушылар тестілеуге төлем жасауға 
міндетті. Төлем ақысын Орталық анықтайды. 

5.5.5 Тестілеу кезінде бақылауды Академиялық қызмет департаменті 
(бұдан әрі-АҚД) жүзеге асырады. 

5.5.6 Білім алушыларды тестілеуге жіберу кезінде Орталық металл 
іздегіштермен тексеруді қамтамасыз етеді. Тестілеуге кіргізу кезінде металл 
іздегіштерді қолдану тестілеуді өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
шеңберінде, сондай-ақ олардың ғимаратқа тыйым салынған мобильді 
байланыс заттарын, шпаргалка, оқу-әдістемелік әдебиеттерді алып келуіне 
жол бермеу аясында жүзеге асырылады. 

5.5.7 Тестілеуге кіргізу және тест тапсыру барысында тыйым салынған 
заттар табылып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтар анықталған жағдайда 
кезекшілер ғимараттан шығару туралы акт жасайды. 

5.5.8 Тестілеу басталғанға дейін кезекші тестілеу кезінде білім 
алушының өзін қалай ұстау ережелері бойынша нұсқаулық жүргізеді. 
Компьютер интерфейсінде тестілеу кезіндегі өзін қалай ұстау ережелері және 
өткізу тәртібі туралы нұсқаулық бар. Білім алушы тестілеуді өткізу 
қағидаларымен және өткізу тәртібі туралы танысқанын растайды. Тестілеу 
басталған сәттен бастап барлық сұрақтар мен түсіндіру жұмыстары 
тоқтатылады. Тест тапсырмаларын орындауға бөлінген уақыт түсіндіру 
жұмыстары аяқталғаннан кейін есептеледі. 

5.5.9 Тестілеуді бастау үшін білім алушы: 
- компьютер экранындағы ұяшыққа жеке сәйкестендіру нөмірін және 

паролін көрсетеді немесе адамның бетінің көлемдік-кеңістіктік 
нысанында сканер арқылы авторизациялаудан өтеді; 

- «тестілеу» интерфейсін ашады; 



- тестілеуді тапсыру тілін таңдайды (тестілеу басталғаннан кейін 
тестілеуді тапсыру тілі өзгермейді); 

- бейініне қарай тапсыратын пәндер комбинациясын таңдайды және 
таңдаудың дұрыстығын растайды; 

- тест бойынша жауап беруді бастайды. 
5.5.10 Тестілеу кезінде техникалық ақау болған жағдайда білім алушы 

кезекшіге хабарлау қажет. 
5.5.11 Тестілеу ұзақтығы - 130 минут (2 сағат 10 минут). 
5.5.12 Тест нәтижесі тестілеу аяқталғаннан кейін беріледі. 
5.5.13 Тест мазмұны бойынша апелляцияға өтініш беру білім 

алушыларға тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде беріледі. 
Тестілеу қорытындысы бойынша компьютер экранында білім алушының 

тестілеу нәтижелерін талдау картасы, оның жауап нұсқасы, сондай-ақ 
алынған балл көрсетіледі. Әрі қарай компьютер экранында «апелляцияға 
өту» және «апелляциясыз аяқтау» функциялары көрсетіледі. «Апелляцияға 
өту» функциясын таңдаған жағдайда білім алушы апелляцияға беру үшін 
дәлелді негіздемесі бар тест тапсырмаларына көшеді. Апелляцияға берілген 
тест тапсырмаларымен жұмыс аяқталғаннан кейін білім алушы 
«апелляцияны аяқтау» батырмасын басады. Әрі қарай, экранда апелляцияға 
берілген тест тапсырмалары бойынша қабылданған өтінішті талдау картасы 
көрсетіледі. «Апелляциясыз аяқтау» функциясын таңдағанда білім алушы 
аудиториядан кетеді. 

Апелляция нәтижелері 3 (үш) жұмыс күні ішінде беріледі. 
5.5.14 Орталық бакалавриат үшін 70 сұрақтан тұратын тест 

тапсырмаларының базасын дайындайды (әр пән бойынша 35 сұрақ), ең 
жоғары балл – 90 балл. 

5.5.15 Тестілеу аяқталғаннан кейін Орталық университетке тестілеу 
нәтижелерін ұсынады. 

5.5.16 Бакалавриат үшін тестілеу нәтижелері педагогикалық және құқық 
білім беру бағдарламалары топтары бойынша өту балы:– кемінде 48 балды, 
қалған ББ үшін – кемінде 31 балды құрайды (оның ішінде әрбір пән бойынша 
кемінде 5 балл болуы тиіс). 

5.6 Шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру үшін әрбір білім беру 
бағдарламаларының тобы (бұдан әрі-ББТ) бойынша университетішілік 
емтихан комиссиялары  құрылады. 

5.6.1 Шығармашылық ББ бойынша өту емтиханы білім беру 
бағдарламаларының топтары бойынша шығармашылық емтихандар 
нысанында өткізіледі. Шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны 4-
қосымшаға сәйкес белгіленеді. 

5.6.2 Тиісті кафедра әрбір ББТ бойынша шығармашылық емтихандар 
бағдарламасын әзірлейді және оны университет ректоры бекітеді. 

5.6.3 Емтиханды өткізу күнін университет кафедралармен келісе отырып 
белгілейді. 

5.6.4 Университет студенттердің тізімін емтихан кестесін құру үшін 
кафедраларға жібереді және оны факультет деканы бекітеді. 



5.6.5 Шығармашылық емтихандар басталғанға дейін емтихан материалы 
беріледі және титулдық парақтарды ресімдеуге ұсынылатын тәртіп 
түсіндіріледі, сондай-ақ шығармашылық емтихандардың басталу және 
аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны көрсетіледі. 

5.6.6 Шығармашылық емтихандар келесідей бағаланады: 1- 
шығармашылық емтихан – 45 балл, 2-шығармашылық емтихан – 45 балл. 
Барлығы -  90 балл. 

5.6.7 Білім беру бағдарламаларының педагогикалық топтары үшін 
емтихан нәтижелері бойынша өту балы – кемінде 48 балды, педагогикалық 
емес ББ үшін – кемінде 31 балды құрайды (оның ішінде әрбір пән бойынша 
кемінде 5 балл болуы тиіс). 

5.6.8 Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары бағалау 
ведомосімен, комиссияның хаттамасымен еркін нысанда рәсімделеді және 
АҚД-ға беріледі. Комиссия хаттамасына комиссия төрағасы және оған 
қатысып отырған барлық мүшелер қол қояды. 

5.6.9 Емтихандарды өткізу кезеңінде шығармашылық емтиханға 
қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті 
емтихандарды тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында 
ректордың бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады, комиссия 
құрамының саны төрағасын қоса алғанда тақ саннан тұруы қажет. 

5.6.10 Апелляцияға өтінішті шығармашылық емтихан тапсырған білім 
алушы апелляциялық комиссия төрағасының атына жеке өзі береді, 
шығармашылық емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 
13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия бір күн ішінде 
қарайды. 

5.6.11 Апелляциялық комиссияның отырысына оның құрамының 
кемінде үштен екісі қатысса, шешімі заңды деп есептеледі. Шығармашылық 
емтихандардың нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім 
қатысып отырған комиссия мүшелері санының көпшілік даусымен 
қабылданады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған 
кезде төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық 
комиссияның жұмысы төраға және комиссияның барлық қатысып отырған 
мүшелері қол қоятын хаттамамен рәсімделеді. Апелляциялық комиссияның 
нәтижелері АҚД-ға беріледі. 

5.7 Университетке қайта қабылдау кезінде білім алушының жеке 
құжаттары: 

- игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама 
немесе транскрипт); 

- қосымшасымен бірге аттестат (қосымшасымен бірге диплом) 
түпнұсқасы; 

- ҰБТ тапсыру туралы сертификат – жоғары білім үшін, КТ тапсыру 
туралы сертификат-магистратура үшін; 

- бірінші курсқа қабылдау, курстан курсқа ауыстыру, оқудан шығару 
туралы бұйрықтардың көшірмелері; 

- медициналық анықтама 075-у нысанында. 



 
 
 
 
 
 



Қосымша 1  
 

Сәйкестендіру ведомосі 
 

___________________________________________________________________________________________ 

білім алушының аты-жөні 

Ауыстырылған/шығарылған  
___________________________________________ 

                                                         білім беру ұйымының атауы                                 

 
20___-20___ оқу жылына ____________________________________________ 
білім бағдарламасының ________ курсына  қайта қабылдануға/ауысу кезінде 
пән айырмашылықтары мен пәндерді өзара есепке алу:       
 

№ 
Қ.Жұбанов 

атындағы АӨУ-нің 
ОЖЖ пәндер  

Кредит 
саны 

Басқа ЖОО 
меңгерілген 

пәндердің атауы 

Кредит 
саны 

 
Баға Ескерту 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
Комиссия төрағасы     _______________________ 
 
Комиссия мүшелері    _______________________ 
    
Комиссия мүшелері    _______________________ 
 
Кафедра меңгерушісі  _______________________ 
 
Факультет деканы       _______________________ 
 
Тіркеу офисі                _______________________ 

 
«______»_________________ 20___ ж. 

 
 
 
 

 
 
 



Қосымша 2  
 

Тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары 
топтарының тізімі 

       
Дайындау 
бағытының 
нөмірі 

Білім беру бағдарламалары тобы Бейіндік пәндер 
1 бейіндік пән 2 бейіндік пән 

В001 Педагогика және психология Биология География 
В002 Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу 
Биология География 

В003 Бастауышта оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі 

Биология География 

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін 
даярлау 

Шығармашылық 
емтихан 

Шығармашылық 
емтихан 

В006 Музыка мұғалімдерін даярлау Шығармашылық 
емтихан 

Шығармашылық 
емтихан 

В007 Көркем еңбек және сызу 
мұғалімдерін даярлау 

Шығармашылық 
емтихан 

Шығармашылық 
емтихан 

В009 Математика мұғалімдерін 
даярлау 

Математика Физика 

В010 Физика мұғалімдерін даярлау Физика Математика 
В011 Информатика мұғалімдерін 

даярлау 
Математика Физика 

В012 Химия мұғалімдерін даярлау Химия Биология 
В013 Биология мұғалімдерін даярлау Биология Химия 
В014 География мұғалімдерін даярлау География Дүниежүзі тарихы 
В015 Гуманитарлық пәндер 

мұғалімдерін даярлау 
Дүниежүзі тарихы География 

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімдерін даярлау 

Қазақ тілі Қазақ әдебиеті 

В017 Орыс тілі мен әдебиеті 
мұғалімдерін даярлау 

Орыс тілі Орыс әдебиеті 

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау Шетел тілі Дүниежүзі тарихы 
В019 Әлеуметтік педагогика және өзін-

өзі тану мамандарын даярлау 
Биология География 

В020 Арнайы педагогика Биология География 
В028 Хореография Шығармашылық 

емтихан 
Шығармашылық 
емтихан 

В031 Сән, дизайн Шығармашылық 
емтихан 

Шығармашылық 
емтихан 

В034 Тарих және археология Дүниежүзі тарихы География 
В036 Аударма ісі Шетел тілі Дүниежүзі тарихы 



В037 Филология Қазақ/Орыс тілі Қазақ/Орыс 
әдебиеті 

В041 Психология Биология География 
В044 Менеджмент және басқару Математика География 
В045 Аудит және салық салу Математика География 
В046 Қаржы, экономика, банк және 

сақтандыру ісі 
Математика География 

В049 Құқық Дүниежүзі тарихы Құқық негіздері 
В050 Биологиялық және сабақтас 

ғылымдар 
Биология Химия 

В051 Қоршаған орта Биология География 
В052 Жер туралы ғылым Математика География 
В053 Химия Химия Биология 
В054 Физика Физика Математика 
В055 Математика және статистика Математика Физика 
В057 Ақпараттық технологиялар Математика Физика 
В060 Химиялық инженерия және 

процестер 
Химия Физика 

В062 Электр техникасы және 
энергетика 

Математика Физика 

В063 Электр техникасы және 
автоматтандыру 

Математика Физика 

В065 Автокөлік құралдары Математика Физика 
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі Биология Химия 
В069 Материалдар өндірісі (шыны, 

қағаз, пластик, ағаш) 
Математика Физика 

В070 Тоқыма: киім, аяқ киім және 
былғары бұйымдары 

Математика Физика 

В071 Тау-кен ісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру 

Математика Физика 

В074 Қала құрылысы, құрылыс 
жұмыстары және азаматтық 
құрылыс 

Математика Физика 

В091 Туризм География Шетел тілі 
В092 Тынығу Шығармашылық 

емтихан 
Шығармашылық 
емтихан 

В095 Көлік қызметтері Математика География 
 
 
 
 
 
 
 



Қосымша 3 
 

 
   

ЖОО атауы ___________________________________________________ 
  

№ Студенттің 
аты-жөні ИИН Білім беру 

бағдарламасы 
Бейіндік 

пәннің атауы 
Оқу 
тілі 

Студенттің 
ұялы нөмірі 

1             
2             
3             
4             
5             

  
Жауапты қызметкер ____________________Ф.И.О 
Деректерді нақтылау үшін ұялы телефон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Қосымша 4 
 

Шығармашылық дайындықты талап ететін ББТ тізімі  
 

ББТ 
нөмірі 

ББТ атауы 1-шығармашылық 
емтихан 

2-шығармашылық 
емтихан 

В005 
Дене шынықтыру 
мұғалімдерін даярлау Мамандандыру бойынша 

нормативтер 

Жалпы дене 
дайындығы бойынша 
нормативтер 

В006 
Музыка мұғалімдерін 
даярлау Орындаушылық өнер Жалпы музыкалық 

қабілеттерін көрсету  

В007 
Көркем еңбек және сызу 
мұғалімдерін даярлау 

Сурет (гипстен жасалған 
адамның бет 
маскасының суреті) 

Кескіндеме 
(натюрморт) 
 

В028 Хореография Орындаушылық 
шеберлік 

Коллоквиум. 
Балетмейстер өнері 
бойынша практикалық 
жұмыс 

В031 
Сән, дизайн Реферат немесе өнер 

жобасының тұсаукесері 
Сурет, кескіндеме 

Коллоквиум 
Композиция немесе 
сызу 

В092 Тыныу 
Орындаушылық 
шеберлік 
 

Ұйымдастыру-
қойылым жұмысының 
негіздері  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


