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ТАРАУ 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ  

 

1.1 Осы 2020 жылы «M.S.Narıkbaev atyndaġy KAZGUU Unıversıteti» АҚ - ға (бұдан 
ары – Университет) Жоғары білімнің (бакалавриаттың) және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімнің (магистратураның, докторантураның) кәсіптік оқу бағдарламаларына 
оқуға қабылдау саясаты (бұдан ары –Қағидалар, «Қабылдау саясаты») азаматтарды 
университетке оқуға қабылдау процесін ұйымдастыру және бақылау мақсатында 
әзірленді. 
1.2 Осы Ережелерді M.S.Narıkbaev atyndaġy KAZGUU Unıversıteti-нің барлық 
бөлімшелері қолдануға міндетті.   
1.3 Осы Қағидалар Талапкерлерді және олардың заңды өкілдерін қабылдау кезінде 
таныстыру, сондай-ақ университеттің білім беру бағдарламаларына азаматтарды 

қабылдау тәртібі мен рәсімін айқындау мақсатында M.S.Narıkbaev atyndaġy 
KAZGUU Unıversıteti-нде және оның құрылымдық бөлімшелерінде ішкі пайдалану 
үшін арналған. 
 
ТАРАУ 2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР 

 
2.1 Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің нормативтік және нұсқаулық құжаттарына, Университет 
Жарғысына, Университеттің Академиялық саясатына, Университеттің атқарушы 
органының (Басқармасының), Академиялық және Зерттеу Кеңесінің шешімдеріне, 
сондай-ақ Университет, Провост, Басқарма төрағасының бұйрықтарына сәйкес 
әзірленді. 

 

ТАРАУ 3. БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 
3.1 Осы Ережелерде келесі белгілеулер мен қысқартулар пайдаланылды:   
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 
ҚҚБ – Құқықтық қамтамасыз ету 
басқармасы;  
ХЫБ– Халықаралық ынтымақтастық бөлімі;  
ҚЖМ – Құқық жоғары мектебі; 
ЭЖМ –Экономика жоғары мектебі; 
ЖГМ – Жоғары Гуманитарлық мектебі; 
ҰБТ – Ұлттық бірыңғай тестілеу;  
ЖОБ – Жұмыс оқу бағдарламасы; 
КТ — Кешенді тестілеу 
КЕРТ - KAZGUU English Placement Test (ағылшын тілінен қабылдау емтиханы) 

 

ТАРАУ 4. ЖАУАПКЕРШІЛІК ПЕН ӨКІЛЕТТІКТЕР  

 
4.1 Осы Ережелер Академиялық және Зерттеу Кеңесінің шешімімен бекітіледі және 
оған Университеттің Провосты қол қояды.  
4.2 Осы Қағидаларда көрсетілген талаптарды енгізу және орындау, Қағидалардың 
нақты кезеңдерін орындау жөніндегі қызметті ұйымдастыру және үйлестіруге 
Маркетинг және сатылым департаментінің басшысы жауапты болады. 
4.3 Бөлімшедегі құжаттардың сақталуына және рұқсатсыз көшірілуіне және қызметтік 



 

 

ақпараттың жайылып кетуіне Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары 
жауапты болады.  

 

ТАРАУ 5. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
5.1 M. S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU Unıversıteti-не жалпы орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады.  
5.2 Университетке түсетін адамдарды қабылдау республикалық бюджет қаражаты 
есебінен мемлекеттік білім беру грантын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз 
қаражаты және өзге де қаражат көздері есебінен оқуға ақы төлеу арқылы жүзеге 
асырылады. 
5.3 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 қаулысымен 
бекітілген 2019 жылғы 14 маусымдағы өзгерістерімен жоғары білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 
қағидаларының (бұдан ары – Үлгілік қағидалар) 4-тармағында белгіленген шекті 
баллды жинамаған адамдар жоғары оқу орындарына күндізгі оқу нысаны бойынша 
ақылы негізде қабылданады.  
5.4 Осы Ережелердің 5.3-тармағына сәйкес оқуға түсетін тұлғалар үшін жоғары оқу 
орнында оқудың бірінші академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін ҰБТ қайта өткізіледі. 
Осы ҰБТ қорытындысы бойынша Үлгілік қағидалардың 4-тармағында белгіленген шекті 
баллды жинамаған адамдар университеттен шығарылады. Тізілімге сәйкес курс үшін 
ақы төленген жағдайда, бұл тұлғалар сабаққа non-degree тыңдаушылары ретінде 
қатысуға құқылы. Әр пәннің соңында курстан өткендігі туралы сертификат беріледі. 
5.5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар Қазақстан 
Республикасының азаматтары университетке қысқартылған оқу мерзімімен Жоғары 
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылданады. 

Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі «орта буын маманы» 
немесе «қолданбалы бакалавр» біліктілігі бар тұлғаларды қысқартылған оқыту 
мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың байланысты бағыттары 
бойынша және ақылы оқуға түсушілерді қабылдау мектептердің (факультеттердің) 
емтихан комиссиялары өткізетін сұхбаттасу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

Жоғары білім беру саласындағы байланысты Білім беру бағдарламаларының 
және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының 
тізбесі білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітіледі. 

Жоғары білімі бар адамдарды қысқартылған мерзімде ақылы негізде оқуға 
қабылдау Жоғары мектептердің (факультеттердің) оқуға түсушілерді қабылдау 
жөніндегі комиссиялары өткізетін сұхбаттасу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 
5.6 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы 
№ 204 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларына (бұдан 
ары – № 204 Бұйрық) сәйкес белгіленген мерзімде ҰБТ тапсырған және осы 
Ережелердің 5.9-тармағында белгіленген шекті баллды жинаған орта немесе 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжатты алғанға дейін 
ақылы негізде университетке қабылдау туралы Провостың атына өтініш береді. 

Бұл ретте орта білім беру ұйымдарын бітіруші 11 (12)-сыныптардың білім 
алушылары күнтізбелік жылдың 1 ақпаны мен 25 тамызы аралығында университетке 
Жалпы орта білім туралы құжатты алғанға дейін ақылы негізде Провост атына өтініш 
береді. 
5.7 Шетелдік азаматтарды мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бөлінген квота 
бойынша мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған Халықаралық жоғары оқу 
орындарына қабылдауды Университет дербес жүзеге асырады. 
5.8 Шетел азаматтарын ақылы негізде Университетке оқуға қабылдау Жоғары 



 

 

мектептердің (факультеттердің) оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі комиссиялары 
өткізетін сұхбаттасу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел 
азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең 
басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады. 
5.9  Университетте оқыту жүргізілетін білім беру бағдарламаларының тізбесі жалпы 
орта білім, кәсіптік білім және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бөлігінде 1, 2, 3-қосымшаларда келтірілген. 
5.10 Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындарына бакалавриаттың білім беру 
бағдарламаларының тізбесі бойынша қабылдау квотасы белгіленген, ҚР БҒМ 
бұйрығымен бекітілген (4-қосымша). 
5.11 Университет білім алушылар мен тыңдаушылардың келесі санаттарын 
қабылдауды жүзеге асырады: 
5.11.1 Білім алушы – білім беру бағдарламаларын аяқтауға және академиялық 
дәреже алуға ниет білдірген кез келген білім алушы. Білім алушыларға студенттер, 
магистранттар және докторанттар жатады. 
5.11.2 Тыңдаушы (audit) – академиялық дәрежесі берілмей білім беру 
бағдарламасының бір бөлігін игеруге жіберілген кез келген тұлға.  
5.11.3 Тыңдаушы (non-degree) – Жоғары мектептің білім беру бағдарламасына 
қабылдау талаптарын орындаған, білім беру бағдарламасының бір бөлігін игеруге 
жіберілген кез келген тұлға.  
5.11.4 «Жоғары сынып оқушыларына арналған бакалавриат (10-11 сынып)» 
тыңдаушысы (Provisional Program). 

Пәнді тыңдаушы ретінде оқуға жіберілген адамның (non degree) жалпы орта 
білімді аяқтағаны туралы құжаты, техникалық және кәсіптік немесе жоғары білімі 
туралы дипломы немесе талапкерлердің Ұлттық бірыңғай тестілеуді немесе кешенді 
тестілеуді тапсырғаны туралы қолданыстағы сертификаты болуы тиіс.  

Университеттегі курстарды тыңдағысы келетін адам Ереженің 6-тармағына 
сәйкес барлық талап етілетін құжаттарды ұсынуы және рұқсат алу үшін академиялық 
кезең басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті мектептің 
Академиялық сапа комитетіне өтініш беруі тиіс. Non degree тыңдаушыларын 
пәндерді меңгеруге жіберу Жоғары мектептердің Академиялық сапа комитеттерінің 
шешімі негізінде Провосттың бұйрығымен жүзеге асырылады. Тыңдаушылардың 
жеке істері Білім алушыларға қызмет көрсету орталығына сақтауға беріледі.  
5.10 Талапкерлер үшін түсу емтихандарын өткізу кезеңінде университетте оқуға 
түсушілерді қабылдау бойынша Жоғары мектептердің комиссиялары құрылады. 

Комиссия құзыреттеріне мыналар кіреді:  

 Шетел азаматтарын қабылдау үшін сұхбаттасу/түсу емтихандарын өткізу;  

 Магистратура және докторантура бағдарламаларына қабылдау үшін 
сұхбаттасу/ түсу емтихандарын өткізу; 

 Қысқартылған оқу мерзімді бағдарламаларға қабылдау үшін сұхбаттасу/ түсу 
емтихандарын өткізу; 

 Оқудың жеке құнын анықтау үшін сұхбаттасу/ түсу емтихандарын өткізу; 

 Қос дипломды/бірлескен бағдарламаларға түсушілер үшін сұхбаттасу/ түсу 
емтихандарын өткізу; 

 Магистратура және бакалавриат бағдарламаларына математика және 
ағылшын тілінен қабылдау емтихандары бойынша жеке сұрақтар. 

 

 

 

 



 

 

ТАРАУ 6. M.S.NARIKBAEV ATYNDAĠY KAZGUU UNIVERSITETI-НЕ ҚАБЫЛДАУ 
ТӘРТІБІ 

 
6.1 Университетке күндізгі оқу бөлімінің бакалавриат бағдарламаларына қабылдау: 
6.1.1 Студенттерді бакалавриат бағдарламаларына қабылдау 2020 жылдың 10 және 
25 тамызы арасында қабылдау комиссиясымен жүргізіледі.  
6.1.2 Қабылданушылар қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапырады: 

 Университет Провостының атына өтініш (5-қосымша); 

 жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш кәсіптік немесе 
орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі немесе жоғары (жоғары кәсіптік) білімі туралы құжат 
(түпнұсқа);  

 3x4 көлеміндегі 6 фотосурет; 

 086-У түріндегі медициналық анықтама (электронды түрде); 

 ҰБТ сертификаты; 

 КЕРТ нәтижелері немесе ағылшын тілін меңгеруін растайтын халықаралық 
сертификат; 

 Жоғары мектеп Комиссиясының ЭЖМ, ҚЖМ және ЖГМ оқуға түсушілерді 
қабылдау туралы хаттамасы (болған жағдайда);  

 жеке куәліктің түпнұсқасы және көшірмесі, туу туралы куәліктің түпнұсқасы және 
көшірмесі (егер оқуға түсуші кәмелетке толмаған болса); 

 тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі (күндізгі бөлімге түсетін 
жасөспірімдер үшін).  

 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, 
біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар 
адамдар қосымша мынадай құжаттардың бірін тапсырады: 

 Еңбек кітапшасының (түпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады); 

 жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен расталған қызметтік тізім 
(қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі) (болған жағдайда) 

 қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерін қамтитын мұрағаттық 

анықтама; 

 аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорынан үзінді көшірме және жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер;  

 жұмыс берушінің оны тоқтатуы күні мен негіздемесі туралы белгісі қойылған еңбек 

шарты; 

 еңбек шартын жасасу және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын 
және тоқтатылуын растайтын жұмыс беруші актілерінен үзінді көшірмелер; 

 қызметкерлерге жалақы төлеу тізімдемесінен үзінді көшірмелер. 
6.1.3 Университетке түсетін тұлғалар немесе олардың заңды өкілдері белгіленген 
нысанда ақылы білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасасады. 
6.1.4 Университетке ағымдағы жылғы жалпы орта білім беру ұйымдарының 
(мектептің) түлектері, өткен жылдардағы жалпы орта білім беру ұйымдарының 
(мектептің) түлектері, сондай-ақ ҰБТ нәтижелері бойынша 140 баллдың кемінде 50 
баллын жинаған техникалық және кәсіптік білім беру түлектері қабылданады. Бұл 
ретте міндетті пәндер бойынша баллдардың шекті деңгейі 1-блоктың әрбір бөлімі 
бойынша (Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқу тілі) 
кемінде 5 баллды құрайды, бейіндік пәндер бойынша шекті баллдар 1-қосымшада 
көрсетілген. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, қысқартылған 
оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың байланысты 
бағыттары бойынша оқуға түсетін, ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе 



 

 

жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру 
байқауына қатысуға ниет білдірген адамдар ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 25 балл, 
оның ішінде жалпы кәсіптік пән бойынша кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша 
кемінде 5 балл жинауы керек, шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары 
білімнің оқу бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, бейіндік пәндер бойынша 
шекті баллдар 2-қосымшада көрсетілген.  
6.1.5 Университеттің ҚЖМ, ЭЖМ және ЖГМ білім беру бағдарламаларына қабылдауға 
қойылатын қосымша талаптар осы Ережелердің 7, 8, 9, 10-тармақтарында белгіленген.  
6.1.6 Университет студенттерінің қатарына қабылдау бірінші басшының немесе оның 
міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.  
6.1.7 Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың нотариалды куәландырылған қазақ 
немесе орыс тілдерінде аудармасы болуы тиіс.  
6.1.8 Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар тұлғаларды 
қабылдағаннан кейін бірінші академиялық кезең ішінде заңнамада белгіленген 
тәртіппен нострификациялау (тану) рәсімінен өтеді.  
6.1.9 Университет уәкілетті органға белгіленген нысандар бойынша және белгіленген 
мерзімде ақпаратты, ал қабылдау аяқталғаннан кейін – он күн мерзімінде қабылдауды 
ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытынды есепті ұсынады.  
6.1.10 Осы Ережемен реттелмеген мәселелер университеттің қабылдау 
комиссиясының қарауына жатады. 
 

ТАРАУ 7. ТАЛАПКЕРЛЕР ҮШІН ШЕТ ТІЛІНЕН ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫ МЕН 
ҚАЗАҚ/ОРЫС ТІЛДЕРІНЕН АЛДЫН АЛА ТЕСТІЛЕУ ТАЛАПТАРЫ 

 
7.1 Университеттің білім беру бағдарламаларына (күндізгі оқу нысанына) түсу 
үшін міндетті шарттардың бірі KAZGUU English Placement Test және қазақ/орыс 
тілдері бойынша алдын ала тестілеуінен өту болып табылады (6-қосымша). 
7.2  Университеттің білім беру бағдарламаларына түсу үшін ағылшын тілін 
меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар 1-кестеде көрсетілген. 

Қазақ бөліміне оқуға түсуші талапкерлер орыс тілінен, орыс тіліне түсуші 
талапкерлер қазақ тілінен алдын ала тест тапсырады. 

Ағылшын бөліміне оқуға түсетін талапкерлер алдын ала тестілеуді тапсыру 
кезінде қазақ немесе орыс тілдерін өздері таңдайды. 

1-кесте Ағылшын тілін меңгеру деңгейіне қойылатын алдын ала талаптары 
(Жалпыеуропалық шетел тілін меңгерудің құзыреттеріне сәйкес - Common European 
Framework Language System). 
 

Білім беру бағдарламасының 
атауы  

KEPT (CEFR) 

Нәтижелеріне 
сәйкес ағылшын 

тілінің деңгейі 

 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE/KET/PET* 

(IELTS баламасы) 

6B04201 – Құқықтану 

 6В04203 – Құқық және 
құқыққорғау қызметі  

Қажет емес Қажет емес Қажет емес 



 

 

6B04202 – Халықаралық құқық Pre-Intermediate 
(А2) (40% из 
100%) 

3,0-ден 
кем 

емес 

30-40 IBT 
397-433 PBT 

KET 120-дан кем 
емес РЕТ 120-дан 
кем емес FCE 140-

тан кем емес 
CAE 

 Келесі ББП-ның ағылшын тілі 
бөліміндегілері үшін: 
6В03101– Психология 
6В03088(1) (6В03102) - 
Бизнес 

Pre-Intermediate 
(А2) (100%-дің 
40%-ы) 

3,0-ден 
кем 

емес 

30-40 IBT 
397-433 PBT 

KET 120-дан кем 
емес 

РЕТ 120-дан кем 
емес FCE  140-тан 

кем емес 

Психология 
6В04101 – Есеп және аудит  
6В04102 – Экономика 
6В04103 – Кәсіпкерлік 6В04104 
– Қаржы 
6В04105 – Адам 
ресурстарын басқару  
6В04106 – Менеджмент 
6В04107 – Маркетинг 
6В04088(1) (6В04110) – 
Бизнестегі IT  
6В10201– Әлеуметтік 
жұмыс 
6В11101–Қонақжайлылық 
6B11102 – Туризм 
6В03103 – Халықаралық 
қатынастар 

  CAE 

 Келесі ББП қазақ және орыс 
тілдері бөлімдері үшін: 
6В03101- Психология 
6В03088(1) (6В03102) – Бизнес 
психология 
6В04103 – Кәсіпкерлік 6В04105 
– Адам ресурстарын басқару 
6В04106 – Менеджмент 
6В04107 – Маркетинг 
6B11102 – Туризм (оқу мерзімі 
3 жыл) 
6B11102 –Туризм (оқу мерзімі 
4 жыл) 

Қажет емес Қажет емес Қажет емес 

6B02301 – Аударма ісі (оқу 
мерзімі 4 жыл) 

Intermediate B1 
(100%-дың 
60%-ы)  

5,0-ден 
кем 
емес 

64 IBT 510 PBТ 
РЕТ 160-тан кем 
емес FCE 150-ден 
кем емес 
CAE 160- тан кем 
емес 



 

 

6B02301 – Аударма ісі (оқу 
мерзімі 3 жыл) 

Intermediate B1 
(100%-дың 
65%-ы) 

5,5-тен кем 
емес 

64 IBT 510 PBТ 
FCE 170 -тен кем 

емес CAE 160-тан 
кем емес 

6B02302 – Қолданбалы 
лингвистика (оқу мерзімі 4 жыл) 

Intermediate B1 
(100%-дың 
60%-ы) 

5,0-ден 
кем 
емес 

64 IBT 510 PBТ 
РЕТ 160-тан кем 
емес 

FCE 150 -ден кем 
емес CAE не менее 
160-тан кем емес 

6B02302 – Қолданбалы 
лингвистика (оқу мерзімі 3 жыл) 

Intermediate B1 
(100%-дың 
65%-ы) 

5,5-тен кем 
емес 

64 IBT 510 PBТ 
FCE 170-тен кем 

емес CAE 160-тан 
кем емес 

6B02303 – Қазақ-ағылшын 
тілдері және лингвистика 

Қажет емес Қажет емес Қажет емес 

 

7.2 Егер талапкер КЕРТ бойынша балл санын талап етілетін деңгейден төмен 
жинаса, қабылдау туралы шешім тиісті Жоғары мектеп және Жоғары Гуманитарлық 
мектебінің АСК бірлескен шешімі негізінде қабылданады. Бұл ретте студент 
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» және «Қазақ/орыс тілі», «Дене шынықтыру» 
пәндеріне тіркелу мүмкіндігіне ие болады. Шет тілін меңгерудің белгілі бір деңгейін 
көздейтін басқа пәндерге тіркеуге рұқсат беру тиісті Жоғары мектеп пен Жоғары 
Гуманитарлық мектебінің бірлескен шешімі негізінде жүзеге асырылатын болады. 
Шешімнің орындалуын бақылау тиісті білім беру бағдарламасының эдвайзеріне 
жүктеледі.  

7.3 KAZGUU English Placement Test-іден мына тұлғалар босатылады: 
 1-кестеде көрсетілген Жоғары мектептердің талаптарына сәйкес ағылшын тілін 

меңгергенін растайтын құжатты ұсынған талапкерлер (Academic IELTS 3,0 баллдан 
немесе оның баламасы TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE/КЕТ/РЕТ). Бұл ретте үміткерлердің 
университетке түскенге дейін 3 жылдан кешіктірмей алған FCE/CAE/КЕТ/РЕТ 
сертификаттары ғана қарауға қабылданады. Academic IELTS және TOEFL 
сертификаттарының 2020 жылғы 25 тамыздағы (қоса алғанда) қазіргі жарамдылық 
мерзімі болуы тиіс.  

 деңгейі 1-кестеде көрсетілген Жоғары мектептердің талаптарына сәйкес келген 
жағдайда DuoLingo ағылшын тілін меңгергені туралы сертификат берген талапкерлер. 
DuoLingo English Test емтиханы баллдарының баламалары (CEFR) төменде 
көрсетілген (https://englishtest.duolingo.com/scores):  

DuoLingo IELTS TOEFL IBT CEFR 

75-80 5.0 44-55 B1 

85-90 5.5 56-67 B1-B2 

95-100 6.0 68-79 B2 

105-110 6.5 80-91 B2 

115-120 7.0 92-102 C1 

 2019-2020 оқу жылында ЭЖМ Ынтымақтастық және рекрутинг орталығы, ЖГМ 
Ағылшын тілі департаменті, Университеттің Маркетинг бөлімі өткізген 
олимпиадаларда 40 балл жинаған мектеп түлектері (ЭЖМ АСК, ЖГМ АСК 
хаттамаларына сәйкес);  

 Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 2020 жылғы түлектері қазақ/орыс тілдері 
бойынша КЕРТ және алдына ала тестілеу үшін ақы төлеуден босатылады.  

https://englishtest.duolingo.com/scores


 

 

 Талапкерге қабылдау туралы бұйрық шыққанға дейін қабылдау комиссиясына 
IELTS/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/КЕТ/РЕТ сертификатының көшірмесі мен 
түпнұсқасын (салыстырып, тексеру үшін) ұсыну қажет. Сертификаттың түпнұсқалығы 
ағылшын тілі департаментімен ресми сайттарда тексеріледі https://ielts.ucles.org.uk / 
және cambridgeenglish.org/verifiers .   
7.4 Абитуриент, баға тізіліміне сәйкес ақылы негізде КЕРТ-іні шексіз рет қайта тапсыруға 

құқылы. 
7.5 Қазақ/ орыс және ағылшын тілдері бойынша KAZGUU English Placement Test және кіру 

тестілеуін өткізу кестесі: 
2020 жылдың 15 мамыры мен 25 тамызы (қоса алғанда) аралығындағы кезеңде демалыс 
күндерінен басқа әр күн, аптасына 5 күн (ТЖ тәртібі жағдайында ЖГМ шешімі бойынша 
KEPT қашықтық форматта өтетін болады).  
КЕРТ қабылдау емтиханының кестесі (қазақ/орыс және ағылшын тілдері бойынша):  
 
9.30-10.00 Registration Тіркеу 

10.00-11.00 English: Reading and 
Listening 

ағылшын: оқылым және тыңдалым 

11.00-12.00 English: Writing ағылшын: жазылым бөлігі 

12.00-13.00 Break Үзіліс 

13.00-14.00 Speaking: English айтылым: 
- ағылшын (бәріне арналған) 

13.00-14.00 Speaking: Kazakh/Russian айтылым: 
- қазақ/орыс 

14.00-15.30 Russian test Орыс тілінен тест (қазақ бөліміне 
түсушілер үшін)  

14.00-15.30 Kazakh test Қазақ тілінен тест (орыс бөліміне 
түсушілер үшін) 

 

9.30-да тіркеу басталады. Талапкерлер жеке куәліктің көшірмесін және төлем туралы 
түбіртекті (қызметтер құнының тізіліміне сәйкес) ұсынуы керек. 

10.00-11.00 аралығында ағылшын тілінен оқылым және тыңдалым өтеді. 

11.00-12.00 аралығында ағылшын тілінен емтиханның жазбаша бөлімі өтеді. 12.00 - 
13.00-Түскі үзіліс. 

13.00-14.00 аралығында ағылшын тілі мен қазақ/орыс тілінен емтиханның ауызша 
бөлімі өткізіледі. 

14.00 - 15.30 аралығында қазақ/орыс тілінен тест өтеді. 
 

ТАРАУ 8. ҚҰҚЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНЕ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
МЕН РӘСІМІ 

 
8.1 ҚЖМ білім беру бағдарламаларына түсу кезінде Университеттің оқуға түсуге 

қойылатын жалпы талаптарын орындау қажет (5, 6, 7-бөлімдерде көрсетілген). 
8.2 Құқық Жоғары мектебінің білім беру бағдарламаларына түсетін және 5.0 және 

одан жоғары Academic IELTS band Score сертификаты немесе оның баламасы TOEFL 
IBT/PBT, FCE/CAE1 бар талапкерге 100% (А. «өте жақсы», 4,0%) бағасы беріле 
отырып, тиісті пәндер есепке алынады (2-кестені қараңыз):  

 

                                                      
1 Бұл жағдайда үміткерлердің КАЗГЮУ университетіне түсуінен 3 жыл бұрын алынған 
FCE/CAE/КЕТ/РЕТ сертификаттары ғана қарастырылады.   

https://ielts.ucles.org.uk/


 

 

2-кесте. ҚЖМ ЖББП бойынша ағылшын тілінен пәндерді қайта есептеу   
 

Қайта есептеу үшін пәндер атауы  Кредит 
саны 

Негіздеме 

6B04202 Халықаралық құқық 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 First»/ 
«Cambridge English: С1 
Advanced» (1-семестр) 

6 Band Score-дан  5.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL (TOELF IBT 64 IBT или 510 PBТ), 
РЕТ 
/FCE/CAE (РЕТ 160-тан кем емес,FCE 
150-ден кем емес, CAE 160-тан кем 
емес) 

«Cambridge English: C1+ 
Advanced» (2-семестр) 

5 Band Score-дан  7.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL IBT/PBT (TOELF IBT 95-тен 
немесе 587 РВТ), CAE (180-нен кем 
емес) 

6B04201 Құқықтану, 6В04203 Құқық және құқыққорғау қызметі 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 First»/ 

5 Band Score-дан  5.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) 

«Cambridge English: С1 
Advanced» (1-семестр) 

 Band Score-дан  5.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL (TOELF IBT 64 IBT немесе  510 
PBТ), РЕТ 
/FCE/CAE (РЕТ 160-тан кем емес, FCE 
150-ден кем емес, CAE 160-тан кем 
емес) 

«Cambridge English: C1+ 
Advanced» (2-семестр) 

5 Band Score-дан  7.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL IBT/PBT (TOELF IBT  95-тен 
бастап немесе 587 РВТ), CAE (180-нен 
кем емес) 

 

8.3 Академиялық сапа комитетінің шешімі бойынша академиялық кредиттер қайта 
есептелуі мүмкін: 
– Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Халықаралық Бакалавриат бағдарламасының 
бітіруші студенттеріне; 
–  Білім беру бағдарламалары бойынша байланысты техникалық кәсіптік білімі бар 
студенттерге; 
– бакалавриатта оқу кезеңінде магистратураның білім беру бағдарламасының 
пәндерін оқыған магистранттарға; 
– студенттер құрамына қабылдау кезінде бакалавриаттың білім беру 
бағдарламасының пәндерін меңгерген «Жоғары сынып оқушыларына арналған 
бакалавриат» (Provisional Program) бағдарламасының тыңдаушыларына;  
– студенттер немесе магистранттар құрамына қабылдау кезінде бакалавриат немесе 
магистратура білім беру бағдарламасының пәндерін меңгерген тыңдаушыларға (non-



 

 

degree).  
Кредиттерді қайта есептеуге қойылатын талаптар Жоғары мектептің Академиялық 

каталогында жазылады. 
8.4 Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі оқу нысанына 
түсуге қойылатын талаптар.  
8.4.1 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша қысқартылған оқу мерзімімен 
қашықтан білім беруді қолдана отырып, күндізгі оқу нысанына жоғары білімі бар 
талапкерлер қабылданады (оқу мерзімі 2 жыл).  
8.4.2 Оқуға түсу үшін талапкер бекітілген құрылым бойынша уәждемелік эссені 
admission@kazguu.kz электронды поштасына 20 тамызға дейінгі мерзімде жолдайды.  
8.4.3 Жоғары Мектептің оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі комиссиясы 24 тамызға 
дейінгі мерзімде оқуға қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды және қабылдау комиссиясына білім алушының жеке жоспарын ұсынады.  
8.4.4 Қабылдауға ұсынылған талапкерлер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды 
тапсырады: 

 Университет Провостының атына өтініш (5-қосымша) 

 Жоғары білімі туралы қосымшасымен құжаты (түпнұсқа), 

 3x4 көлемді 6 фотосурет; 

 Флюорография суретімен бірге 086-У түріндегі медициналық анықтама; 

 оқуға түсушілерді қабылдау бойынша ҚЖМ комиссиясының қабылдауы туралы 
хаттамасы; 

 жеке куәліктің түпнұсқасы және көшірмесі, туу туралы куәліктің түпнұсқасы және 
көшірмесі (егер оқуға түсуші кәмелетке толмаған болса);  

 тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі (күндізгі бөлімге түсетін 
жасөспірімдер үшін);  

 ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген адамдар ҚБТ-ны пайдалана отырып оқуға 
рұқсат беру туралы еркін нысанда өтініш жазады, оның негізінде Провост бұйрығы 
шығарылады. Бұйрыққа бірге тіркеледі: 

 білім алушының өтініші (12-қосымша); 

 білім алушының жеке оқу жоспары. 
8.5 Қысқартылған оқу мерзімімен күндізгі оқу нысанына түсуге қойылатын 
талаптар.  
8.5.1 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша қысқартылған оқу мерзімімен 
күндізгі оқу нысанына орта кәсіптік білімі бар талапкерлер қабылданады (оқу мерзімі 3 
жыл). 
8.5.2  Білім беру грантына қабылдану үшін талапкерге ҰБТ нәтижелері бойынша (25 
баллдан төмен емес), оның ішінде жалпы бейіндік және арнайы пәндер бойынша 
(пәндердің әрқайсысы бойынша) кемінде 5 балл жинау қажет);  
8.5.3  Орта кәсіптік білім туралы дипломда көрсетілген біліктілігі 6B042-Құқық білім 
беру бағдарламаларының байланысты тобына жататын болған жағдайда, талапкер 
оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі Жоғары мектептің Комиссия мүшелерімен 
сұхбаттасу негізінде ақылы бөлімге қабылданады. Жоғары мектептің оқуға түсушілерді 
қабылдау жөніндегі комиссиясы 24 тамызға дейінгі мерзімде оқуға қабылдау туралы 
шешім қабылдайды және оны Қабылдау комиссиясына ұсынады.  
8.6 Талапкерлерді қабылдау тәртібі мен шарттарын, қажетті құжаттар тізбесін қоса 
алғанда, қос дипломды/бірлескен бағдарламаларға қабылдау тәртібі серіктес ЖОО-
мен екі жақты шартпен және осы Шарттың қосымшаларымен анықталады.  

 
 
 



 

 

ТАРАУ 9. ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНЕ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН РӘСІМІ 

 

9.1 ЭЖМ білім беру бағдарламаларына түсетін талапкерлер Университеттің 
қабылдау комиссиясына құжаттарды ұсынуы қажет (5, 6, 7-бөлімдерде көрсетілген).  
9.2 ЭЖМ білім беру бағдарламаларына түсетін және 5.0 және одан жоғары Academic 
IELTS band Score сертификаты немесе оның баламасы TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE2 бар 
талапкерге 100% (А, «өте жақсы», 4,0%) бағасы беріле отырып, тиісті пәндері есепке 
алынады (3-кестені қараңыз):  
3-кесте. ЭЖМ ББП бойынша ағылшын тілі пәндерін қайта есепке  

Қайта есептеу үшін пәндер атауы  Кредит саны негіздеме 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 First»/ 
«Cambridge English: С1 
Advanced» (1 семестр) 

10 Band Score-дан  5.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL (TOELF IBT 64 IBT или 510 PBТ), 
РЕТ 
/FCE/CAE (РЕТ 160-тан кем емес,FCE 
150-ден кем емес, CAE 160-тан кем емес) 

«Cambridge English: C1+ 
Advanced» (2 семестр) 

10 Band Score-дан  7.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL IBT/PBT (TOELF IBT 95-тен немесе 
587 РВТ), CAE (180-нен кем емес) 

 

9.3 Академиялық сапа комитетінің шешімі бойынша академиялық кредиттер қайта 
есептелуі мүмкін: 

– Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Халықаралық Бакалавриат 
бағдарламасының түлек студенттеріне; 

– Білім беру бағдарламалары бойынша байланысты техникалық кәсіптік білімі бар 
студенттерге; 

– бакалавриатта оқу кезеңінде магистратураның білім беру бағдарламасының 
пәндерін оқыған магистранттарға; 

– студенттер құрамына қабылдау кезінде бакалавриаттың білім беру 
бағдарламасының пәндерін меңгерген «Жоғары сынып оқушыларына арналған 
бакалавриат» (Provisional Program) бағдарламасының тыңдаушыларына; 

– студенттер немесе магистранттар құрамына қабылдау кезінде бакалавриат 
немесе магистратура білім беру бағдарламасының пәндерін меңгерген 
тыңдаушыларға (non-degree). 

Кредиттерді қайта есептеуге қойылатын талаптар Жоғары мектептердің 
академиялық каталогтарында жазылады. 
9.4 Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі оқу 
нысанына түсуге қойылатын талаптар. 
9.4.1 Келесі білім беру бағдарламалары бойынша қысқартылған оқу мерзімімен 
қашықтан білім беруді қолдана отырып, күндізгі оқу нысанына талапкерлер 
қабылданады: 
9.4.1.1 Жоғары білім негізінде (оқу мерзімі 2 жыл): 

⎯  6В03101- Психология 
⎯  6В03088(1) (6В03102) - Бизнес психология 

                                                      
2 Бұл ретте кандидаттардың КАЗГЮУ Университетіне оқуға түсерден кемінде 3 жыл бұрын алған 

FCE/CAE/КЕТ/РЕТ сертификаттары ғана қарауға қабылданады   



 

 

⎯ 6В04088(1) (6В04110) – Бизнестегі IT  
⎯  6В04105 – Адам ресурстарын басқару  

9.4.1.2 Орта кәсіптік білім негізінде (оқу мерзімі 3 жыл): 

⎯  6B11102 - Туризм 
9.4.2 Жоғары білім негізінде оқуға түсу үшін талапкер оқуға түсушілерді қабылдау 
бойынша Жоғары мектептің Комиссия мүшелерімен сұхбаттасудан өтеді.  
9.4.3 Орта кәсіптік білім негізінде «Туризм» білім беру бағдарламасына түсу үшін: 
9.4.3.1 Білім беру грантына қабылдану үшін талапкерге ҰБТ нәтижелері бойынша (25 
баллдан төмен емес), оның ішінде жалпы бейіндік және арнайы пәндер бойынша 
(пәндердің әрқайсысы бойынша) кемінде 5 балл жинау қажет); 
9.4.3.2 Орта кәсіптік білімі туралы дипломда көрсетілген 6В091-Туризм білім беру 
бағдарламаларының байланысты тобына жататын біліктілігі болған жағдайда 
талапкер оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі Жоғары мектептің Комиссия 
мүшелерімен сұхбаттасу негізінде ақылы бөлімге қабылданады. 
9.4.4 Жоғары мектеп комиссиясы оқуға түсушілерді қабылдау бойынша 24 тамызға 
дейінгі мерзімде оқуға қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды және қабылдау комиссиясына білім алушының жеке жоспарын ұсынады.  
9.4.5 Оқуға қабылдауға ұсынылған талапкерлер қабылдау комиссиясына келесі 
құжаттарды тапсырады: 

 Университет Провостының атына өтініш (5-қосымша); 

 Жоғары білімі туралы қосымшасымен құжаты (түпнұсқа); 

 3x4 көлемді фотосурет; 

 Флюрография суретімен бірге 086-У түріндегі медициналық анықтама; 

 оқуға түсушілерді қабылдау бойынша ЭЖМ комиссиясының қабылдау туралы 
хаттамасы; 

 ҰБТ сертификаты (болған жағдайда); 

 жеке куәліктің түпнұсқасы және көшірмесі, туу туралы куәліктің түпнұсқасы және 
көшірмесі (егер оқуға түсуші кәмелетке толмаған болса); 

 тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі (күндізгі бөлімге түсетін 
жасөспірімдер үшін);  

 ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген адамдар ҚБТ пайдалана отырып оқуға рұқсат 
беру туралы еркін нысанда өтініш жазады, оның негізінде Провост бұйрығы 
шығарылады. Бұйрыққа бірге тіркеледі: 

 білім алушының өтініші (12-қосымша); 

 білім алушының жеке оқу жоспары. 
9.5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, 
біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар 
тұлғалар 6.1.3-тармағында көрсетілген құжаттардың бірін қосымша тапсырады.  
9.6 Талапкерлерді қабылдау тәртібі мен шарттарын, қажетті құжаттар тізбесін қоса 
алғанда, қос дипломды/бірлескен бағдарламаларға қабылдау тәртібі серіктес ЖОО-
мен екі жақты шартпен және осы Шарттың қосымшаларымен анықталады.  

 

ТАРАУ 10. ЖОҒАРЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ МЕКТЕБІНЕ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН РӘСІМІ 

 
10.1 ЖГМ білім беру бағдарламаларына түсетін талапкерлер университеттің 
қабылдау комиссиясына құжаттар пакетін ұсынуы қажет (5, 6, 7-бөлімдерде 
көрсетілген).  
10.2 «Қолданбалы лингвистика» / «Аударма ісі» білім беру бағдарламаларына түсетін 
және 7.0 және одан жоғары Academic IELTS band Score сертификаты немесе оның 



 

 

баламасы TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE3 бар талапкерге 100% (А, «өте жақсы», 4.0%) бағасы 
беріле отырып, тиісті пәндер (4-кестесі қара) есепке алынады): 

4-кесте. ЖГМ ББП бойынша ағылшын тілі пәндерін қайта есепке алу  
Қайта есептеу үшін пәндер 

атауы  
Кредит 
саны 

негіздеме 

Базалық  шет тілі В1 10 Band Score-дан  7.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL IBT/PBT (TOELF IBT 95-тен немесе 
587 РВТ), CAE (180-нен кем емес)  

Базалық  шет тілі В2 10 Band Score-дан  8.0 Academic IELTS 
сертификатының болуы (Writing and 
Speaking секциялары бойынша кем 
дегенде 5.5) немесе оның баламасы 
TOEFL IBT/PBT (TOELF IBT 110-нан 
немесе 637 РВТ), CAE (200-ден кем емес)  

 
10.2 Академиялық сапа комитетінің шешімі бойынша академиялық кредиттер қайта 
есептелуі мүмкін: 

– Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Халықаралық Бакалавриат 
бағдарламасының бітіруші студенттеріне; 

– Білім беру бағдарламалары бойынша байланысты техникалық кәсіптік білімі бар 
студенттерге; 

– студенттер құрамына қабылдау кезінде бакалавриаттың білім беру 
бағдарламасының пәндерін меңгерген «Жоғары сынып оқушыларына арналған 
бакалавриат» (Provisional Program) бағдарламасының тыңдаушыларына; 

– студенттер немесе магистранттар құрамына қабылдау кезінде бакалавриат 
немесе магистратура білім беру бағдарламасының пәндерін меңгерген 
тыңдаушыларға (non-degree). 

Кредиттерді қайта есептеуге қойылатын талаптар Жоғары мектептердің академиялық 
каталогтарында жазылады.  

10.3 Қысқартылған оқу мерзімімен күндізгі оқу нысанына түсуге қойылатын талаптар  
10.3.1  «Қолданбалы лингвистика» және «Аударма ісі» білім беру бағдарламалары 
бойынша қысқартылған оқу мерзімімен күндізгі оқу нысанына орта кәсіптік білім 
негізінде талапкерлер қабылданады (оқу мерзімі 3 жыл). 
10.3.2 Білім беру грантына қабылдау үшін талапкерге ҰБТ нәтижелері бойынша (25 
баллдан төмен емес), оның ішінде жалпы бейіндік және арнайы пәндер бойынша 
(пәндердің әрқайсысы бойынша) кемінде 5 балл жинау қажет);  
10.3.3 Орта кәсіптік білімі туралы дипломда 6В023-Аударма ісі білім беру 
бағдарламаларының байланысты тобына жататын біліктілігі болған жағдайда, 
талапкер оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі Жоғары мектептің Комиссия 
мүшелерімен сұхбаттасу негізінде ақылы бөлімге қабылданады. Жоғары мектептің 
оқуға түсушілерді Қабылдау жөніндегі комиссиясы 24 тамызға дейінгі мерзімде оқуға 
қабылдау туралы шешім қабылдайды және оны қабылдау комиссиясына ұсынады. 

 

ТАРАУ 11. МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 
11.1. Үміткерлерге қойылатын талаптар: 
11.1.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Үлгілік қағидаларына сәйкес (Қазақстан 

                                                      
3 Бұл ретте кандидаттардың КАЗГЮУ Университетіне оқуға түсерден кемінде 3 жыл бұрын алған 

FCE/CAE/КЕТ/РЕТ сертификаттары ғана қарауға қабылданады  



 

 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 2019 жылғы 14 
маусымдағы өзгерістерімен бұйрығы) ЖЖОКБҰ-ның және ғылыми ұйымдардың 
магистратурасына, докторантурасына түсушілердің өтініштерін қабылдау 2020 жылғы 
3-25 шілде аралығында жүргізіледі.  
КТ, білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандары, 
шығармашылық емтихандар күнтізбелік жылдың 8-16 тамызы аралығында, 
қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі. 
11.1.2 № 600 Бұйрықтың №2 қосымшасына және Университеттің саясатына сәйкес 
магистратура бағдарламасына 240 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System) жоғары білім берудің тиісті немесе байланысты кәсіптік оқу бағдарламасын 
меңгерген тұлғалар қабылданады, егер үміткердің мамандығы таңдалған бағдарламаға 
сәйкес келмесе, не байланысты болмаса, таңдалған бағдарлама бойынша кемінде 3 
жыл еңбек өтілінің болуы міндетті. Тек ерекшелігі – пәнаралық бағдарламалар.  
11.1.3 Магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оған шет тілі бойынша тест 
(таңдау бойынша Ағылшын, Неміс, Француз), білім беру бағдарламалары 
топтарының бейіні бойынша тест, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау 
бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тест кіреді.  
11.1.3 Магистратураға ағылшын тілінде оқуға түсетін тұлғалар КТ тапсырады, оған 
ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тестілеу 
және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс 
немесе ағылшын тіліндегі тестілеу кіреді.  

КТ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - ҚР БҒМ) 
айқындайтын КТ өткізу жерлерінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы өткізеді.  
КТ нәтижелері бойынша сертификат беріледі. КТ-ны тапсырған жылы оларды қайта 
тапсыруға жол берілмейді. КТ өткізу білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен 
қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.  

11.1.4 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Үлгілік қағидаларының 5-
тармағына сәйкес шетелдік білім беру ұйымдарында алған білімі туралы құжаттары 
бар адамдар алған білім деңгейіне және дайындық бейініне сәйкес магистратураға 
және докторантураға түсу үшін білімі туралы құжаттарды тану немесе 
нострификациялау рәсімінен өтуі және Қабылдау комиссиясына білімі туралы 
құжаттарды тану / нострификациялануы туралы куәлікті ұсынуы қажет. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан 
Республикасының аумағында халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес 
танылады. 
11.1.5 8-қосымшаға сәйкес  «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға 
түсуші адамдар баллымен қоса GRE стандартталған тестісін тапсырғаны туралы 
Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) халықаралық 
сертификаты болған жағдайда ағылшын тілінде оқытатын магистратураға қатысты КТ-
дан босатылады.  
11.2 Құжаттардың тізімі 
11.2.3 Магистратураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға мынадай құжаттарды тапсырады: 

 Университ Провостының атына өтініш (10-қосымша); 

 Жоғары білімі туралы құжат (қабылдау комиссиясына тапсырған кезде 
түпнұсқа); 

 жеке куәлікті растайтын құжаттың көшірмесі; 

 3x4 см көлемді алты фотосурет; 

  «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 



 

 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып 
тіркелген) (бұдан әрі - № 907 бұйрық) 086-У түріндегі медициналық анықтама; 

 Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі; 
11.3 Шет тілі бойынша алдын ала тестілеу талаптары 
11.3.2 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 тестісінен 
босатылады: 
Ағылшын тілі: 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP)– 
453 баллдан кем емес; 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL IBT) 
межелі балл – 46-дан кем емес; 

 Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) 
пороговый балл – 453-тен кем емес; 

 Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT) – 
межелі балл – 65-тен кем емес; 

 International English Language Tests System (IELTS), межелі балл –5.5-тен кем 
емес; 
Неміс тілі: 

 Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень 
C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/C1 деңгейі); 
Француз тілі: 

 Test de Franзais International™ - (TFI) – оқылым мен тыңдалым бөліктері 
бойынша В1 деңгейінен төмен емес; 

 Diplome d’Etudes en Langue française - (DELF), B2 деңгейі; Diplome Approfondi de 
Langue française - (DALF), C1 деңгейі; Test de connaissance du française - (TCF) – 400 
баллдан кем емес. 
11.4 ЭЖМ магистратурасы бағдарламаларына түсушілерге арналған талаптар. 
11.4.3 Магистратураға ағылшын тілінде оқуға түсетін тұлғалар КТ тапсырады, оған 
ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тестілеу 
және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс 
немесе ағылшын тіліндегі тестілеу кіреді. 
11.4.3 Оқуға дайындығын анықтауға арналған Тестілеу сыни тұрғыдан ойлауға 
(қарапайым математика, ақпараттың әртүрлі нысандарын интерпретациялау) және 
аналитикалық ойлауға (академиялық және ғылыми-көпшілік мәтіндерді талдау, 
жасырын заңдылықтарды, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау), сондай-ақ 
мамандық пәндері бойынша тестілеуден тұрады. 
11.4.4 Қаржы бағдарламасының курстарына тіркелу үшін міндетті шарт –  GMAT 
форматындағы тестілеуден өту және сұхбаттасу болып табылады (9-қосымша). GMAT 
ішкі емтиханын тапсырудан және аралас және байланысты мамандықтар бойынша 
келесі Университеттердің кемінде 2,67 GPA-ы бар түлектері сұхбаттан босатылады: 

 M.S.Narıkbaev atyndaġy KAZGUU Unıversıteti Экономика Жоғары мектебі; 

 Назарбаев Университеті; 

 ҚБТУ; 

 KIMEP 

 Келесі халықаралық аккредитациялары бар басқа шетелдік жоғары оқу 
орындары: ACCA, FRM, CIMA, ICAEW. 



 

 

ЭЖМ оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі комиссиясы ішкі GMAT емтиханын 
тапсырудан және ЭЖМ магистратурасының бағдарламаларына түсушілердің 
сұхбаттасуынан босату құқығын өзіне қалдырады.  
11.4.5 Байланысты емес мамандық бойынша магистратураға түсуші және түсу 
емтихандарынан сәтті өткен тұлғаларға ЭЖМ академиялық каталогында көрсетілген 
талаптарға сәйкес бағдарламалардың пререквизиттерін меңгеру ұсынылды.  
Академиялық сапа комитетінің шешімі бойынша академиялық кредиттер қайта 
есептелуі мүмкін: 
– ACCA, FRM, CIMA, ICAEW кәсіби сертификаттарының иегерлеріне; 
– бакалавриатта оқу кезеңінде магистратураның білім беру бағдарламасының 
пәндерін оқыған магистранттарға; 
– студенттер немесе магистранттар құрамына қабылдау кезінде бакалавриат 
немесе магистратураның білім беру бағдарламасының пәндерін, бірақ оқу жылы 
ішінде 40 академиялық кредиттен артық емес меңгерген тыңдаушыларға (non-degree).  
11.5 ҚЖМ магистратура бағдарламаларына түсушілерге қойылатын талаптар  
11.5.3 Магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оған шет тілі бойынша тест 
(таңдау бойынша Ағылшын, Неміс, Француз), білім беру бағдарламалары топтарының 
бейіні бойынша тест, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ 
немесе орыс тіліндегі тестілеу кіреді. 
11.5.4 Магистратураға ағылшын тілінде оқуға түсетін тұлғалар КТ тапсырады, оған 
ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тестілеу 
және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс 
немесе ағылшын тіліндегі тестілеу кіреді. 
International Business Law – Double Diploma Program with Vytautas Magnus University 
(Lithuania), Law of International Trade, Finance and Economic Integration – Double Diploma 
Program with Higher School of Economics (Moscow), LLM in International Economic Law – 
Double Diploma Program with Halle-Wittenberg University (Germany) бағдарламаларына 
тіркелу үшін міндетті шарт ішкі сұхбаттасудан өту болып табылады.  
11.5.5 Оқуға дайындығын анықтауға арналған Тестілеу сыни тұрғыдан ойлауға 
(қарапайым математика, ақпараттың әртүрлі нысандарын интерпретациялау) және 
аналитикалық ойлауға (академиялық және ғылыми-көпшілік мәтіндерді талдау, 
жасырын заңдылықтарды, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау), сондай-ақ 
мамандық пәндері бойынша тестілеуден тұрады. 
11.5.6 Байланысты емес мамандық бойынша магистратураға түсуші және түсу 
емтихандарынан сәтті өткен тұлғалар ҚЖМ бағдарламаларының талаптарына сәйкес 
пререквизиттерді меңгеруі тиіс. 
11.6 ЖГМ магистратура бағдарламаларына түсушілерге қойылатын талаптар  
11.6.3 Магистратураға ағылшын тілінде оқуға түсетін тұлғалар КТ тапсырады, оған 
ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тестілеу 
және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдау бойынша қазақ немесе орыс 
немесе ағылшын тіліндегі тестілеу кіреді. 
11.6.4 Оқуға дайындығын анықтауға арналған Тестілеу сыни тұрғыдан ойлауға 
(қарапайым математика, ақпараттың әртүрлі нысандарын интерпретациялау) және 
аналитикалық ойлауға (академиялық және ғылыми-көпшілік мәтіндерді талдау, 
жасырын заңдылықтарды, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау), сондай-ақ 
мамандық пәндері бойынша тестілеуден тұрады. 
11.6.5 Байланысты емес мамандық бойынша магистратураға түсуші және түсу 
емтихандарынан сәтті өткен тұлғалар ЖГМ Академиялық каталогында көрсетілген 
бағдарламаларының талаптарына сәйкес пререквизиттерді меңгеру ұсынылады. 
Академиялық сапа комитетінің шешімі бойынша академиялық кредиттер қайта 
есептелуі мүмкін: 



 

 

– бакалавриатта оқу кезеңінде магистратураның білім беру бағдарламасының 
пәндерін оқыған магистранттарға; 
– студенттер немесе магистранттар құрамына қабылдау кезінде бакалавриат 
немесе магистратураның білім беру бағдарламасының пәндерін, бірақ оқу жылы 
ішінде 40 академиялық кредиттен артық емес меңгерген тыңдаушыларға (non-
degree). 

Докторантура 
11.6.6 Докторантура бағдарламасына «магистр» дәрежесі бар және кемінде 1 (бір) жыл 
жұмыс өтілі бар, көлемі кемінде 120 ECTS жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
тиісті немесе байланысты кәсіптік оқу бағдарламасын меңгерген тұлғалар 
қабылданады. 
11.6.7 Докторантура бағдарламаларына түсуші үміткерлер қабылдау комиссиясына 
мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: 

 Университет Провостының атына өтініш (11-қосымша); 

 болжамды отандық немесе шетелдік ғылыми кеңесшімен келісілген 
Жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі; 

 жеке куәлік көшірмесі; 

 білімі туралы құжат (қабылдау комиссиясына тапсыру кезінде түпнұсқасы); 

 шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес 
шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат; 

 ғылыми және ғылым-әдістемелік жқмыстарының тізімі (болған жағдайда); 

 3x4 см көлемді фотосурет; 

 086-У түріндегі медициналық анықтама; 

 кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын 
құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін).  

11.6.8 докторантураға түсушілер үшін құжаттардың түпнұсқаларын салыстыру үшін 
көшірмелерімен бірге ұсыну міндетті. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар 
қайтарылады. Докторантураға түсу үшін өтініштерді қабылдау 2020 жылғы 03-25 шілде 
аралығында жүргізіледі.  

11.6.9 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Үлгілік қағидаларының 9-1-
тармағына сәйкес шетелдік білім беру ұйымдарында алған білімі туралы құжаттары 
бар адамдар алған білім деңгейіне және дайындық бейініне сәйкес магистратураға 
және докторантураға түсу үшін білімі туралы құжаттарды тану немесе 
нострификациялау рәсімінен өтуі және Қабылдау комиссиясына білімі туралы 
құжаттарды тану/нострификациялануы туралы куәлікті ұсынуы қажет. 

11.6.10 Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан 
Республикасының аумағында халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес 
танылады. 

11.6.11 Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық 
құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық 
сертификаттарды ұсынады: 
Ағылшын тілі: 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm - (TOEFL ITP) 
– 460 баллдан кем емес; 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Internet-
based Test) (TOEFL IBT), межелік балл –32 баллдан кем емес; 

 Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) межелік 
балл – 400-ден кем емес; 



 

 

 Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT) – 
межелік балл – 47 -ден кем емес; 

 International English Language Tests System (IELTS), межелік балл –4.5-тен кем 
емес; 

Неміс тілі: 

 Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/ В2 деңгейі), 
TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau В2/ В2 деңгейі); 

Француз тілі: 

 Test de Franзais International™ (TFI) – оқылым мен тыңдалым секциялары 
бойынша В1 деңгейінен кем емес; 

 Diplome d’Etudes en Langue franзaise - (DELF), B2 деңгейі); Diplome Approfondi 
de Langue franзaise - (DALF), C1 деңгейі; Test de connaissance du franзais - (TCF) – 400 
баллдан кем емес.  

11.6.12 Докторантураға тұлғаларды қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері 
бойынша байқау негізінде жүзеге асырылады. 
11.7 Докторантура бағдарламаларына іріктеу рәсімі 
11.8.1. Докторантураға қабылдау емтихандары 2020 жылдың 15 және 20 тамыз 
аралығында өткізіледі.  
11.8.2 Қабылдау емтихандарын өткізу кезеңінде Университетте емтихан 
комиссиялары құрылады. 

Қабылдау емтиханының нысаны Болашақ диссертациялық зерттеудің 
болжамды тақырыбы бойынша алдын ала Research proposal дайындау болып 
табылады. Жауапты дайындау және жазу уақыты – 3 сағат. 

Емтихан өткізілетін тіл үміткер түсетін бағдарламамен анықталады (қазақ, 
орыс, ағылшын). 

ҚР азаматтарының докторантура бағдарламаларында оқуы тегін немесе 
ақылы негізде (азаматтардың өз қаражаты және өзге де қаржы көздері есебінен) болуы 
мүмкін. 
11.8.4 Тұлғаларды докторантураға қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық 
құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық 
сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының 
бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша ықтимал 100 баллдан 
кемінде 50 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 
11.8.5 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу 
емтиханы бойынша кемінде 75 балл жинаған тұлғалар байқау негізінде қабылданады. 

Байқау баллдарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, таңдалған 
мамандықтың бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер ескеріледі: ғылыми 
жарияланымдар, оның ішінде рейтингтік ғылыми басылымдарда; ғылыми әзірлемелер 
туралы куәліктер; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; 
ғылыми конференциялар мен байқауларға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар, 
мамандық бойынша еңбек тәжірибесі. 
11.8 Шетел азаматтарын магистратура мен доктарантураға қабылдау  
Шетелдіктерді магистратураға, докторантураға және резидентураға қабылдау ақылы 
негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына 
сәйкес байқау негізінде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуы, магистратура 
бағдарламалары бойынша стипендиялық бағдарламаны қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.  
Шетелдік азаматтарды ЖЖОКБҰ-ға немесе ғылыми ұйымдарға ақылы негізде оқуға 
қабылдау ЖЖОКБҰ-ның немесе ғылыми ұйымдардың қабылдау комиссиялары 
өткізетін сұхбаттасу нәтижелері бойынша күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады. 
Шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық 



 

 

кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады. 
11.8.3 Шетел азаматтары үшін түсу емтихандары мыналарды қамтиды: 

 сұхбаттасу. 
Ағылшын тілін білуді екі сертификаттың бірі растайды:  
Ағылшын тілі: 

 IELTS, межелік балл – магистратура үшін 5,5-тен кем емес, докторантура үшін 
4,5-тен кем емес;  

 TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес. 
Неміс тілі: 

 Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ С1 деңгейі); 

 Test DaF- Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі). 
Француз тілі: 

 Test de Franсais International™ (TFI – оқылым мен тыңдалым сексиялары 
бойынша В1 деңгейінен кем емес; 

 Diplome d'Etudesen Langue francaise (DELF, В2 деңгейі); 

 Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, С1 деңгейі); 

 Тest deconnaissancedufrancaisе (TCF – 400 баллдан кем емес). 
11.8.4 Университеттің магистратурасына немесе докторантурасына түскісі келетін 
шетелдік студенттер Application form (өтініш) толтырып, келесі құжаттарды қоса беруі 
тиіс: 

 Бакалавриат немесе магистратура бітіргені туралы дипломы мен қосымшасы 
(түпнұсқа); 

 3х4 см фотосуреттер; 

 086-У түріндегі медициналық анықтама (міндетті түрде флюорография суреті, 
екпе картасының көшірмесін салу керек); 

 шет тілін білу деңгейін растайтын сертификат (болған жағдайда);  

 білім беру грантын беру туралы куәлік (ол бар болған жағдайда);  

 жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (өзімен бірге құжаттардың 
түпнұсқалары болуы қажет); 

 сотталғандығының жоқтығы туралы анықтама; 

 шет тілінде ұсынылатын құжаттардың қазақ немесе орыс тіліндегі нотариалды 
куәландырылған аудармасы болуы тиіс. 
Орта немесе жоғары білім туралы барлық шетелдік құжаттар заңнамада 
белгіленген тәртіппен нострификациядан (танудан) өтуі тиіс. 
Көрсетілген тізбе бойынша құжаттар электрондық нұсқада Қабылдау комиссиясының 
поштасына admission@kazguu.kz қарауға 2020 жылғы 25 шілдеге дейін жіберілуі тиіс. 
11.8.5 Визалық қолдау және Шартқа қол қою. 
Визасыз тәртібі бар елдерден келген білім алушыларды тіркеуді ҚҚБ  қызметкерлері 
жүзеге асырады. Шақыруды ресімдеуді, визалық қолдауды, визалық режимі бар 
елдерден келген білім алушыларды тіркеуді Халықаралық ынтымақтастық бөлімінің 
менеджерлері жүзеге асырады. 
Қабылдау комиссиясының менеджері студентке Университеттің ресми шақыру хатын 
және өз еліндегі Қазақстан Елшілігінде виза алуға өтініш беру үшін визалық қолдау 
нөмірін жібереді. 
Қазақстанда талапкер болмаған жағдайда өз елінде шартқа қол қоюға және қол 
қойылған шартты одан әрі рәсімдеу үшін қабылдау комиссиясына пошта арқылы 
жіберуге рұқсат етіледі (бұл ретте, пошта қызметінің шығындарын талапкерлер 
өтейді). Сондай-ақ шартқа онлайн қол қою мүмкіндігі бар. 
Виза алғаннан кейін талапкер елге 24 жылдың 2020 тамызынан кешікпей келіп, 1 
семестрге оқу ақысын төлеуі керек. Бұл ретте талапкер келгенге дейін билеттің 
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сканерленген нұсқасын және Паспорттағы визасын қабылдау комиссиясының 
менеджеріне жіберуі тиіс. Елге келгеннен кейін бір күн ішінде (немесе келесі күні) 
талапкер ҚҚБ/ММС және көші-қон қызметі журналына тіркелуі тиіс. 
11.8.6 Жатақхана. Үміткер Platonus электрондық ақпараттық оқыту жүйесі арқылы 
немесе Қабылдау комиссиясының менеджері арқылы жатақханаға орналасуға өтініш 
береді. 

 

ТАРАУ 12. МВА/DВА БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 

 
12.1 Қосымша білім беру бағдарламаларына Қазақстан Республикасының азаматтары, 
сондай-ақ мемлекеттік үлгідегі құжатпен және білім туралы құжаттарды тану 
(нострификациялау) туралы куәлікпен (шетел азаматтары үшін) расталатын жоғары  
білімі бар шетел азаматтары қабылданады.  
12.2 МВА бағдарламасына түсу жылына үш рет қыркүйек, желтоқсан, наурыз 
айларында  өтеді.  
12.3 DBA бағдарламасына түсу ағымдағы жылдың қыркүйек айында қабылданумен  
жылына бір рет өтеді.  
12.4 Қосымша білім беру тыңдаушыларына қойылатын талаптар: 

 МВА-кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі бар, (қабылдау комиссиясы кемінде 
3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі бар айрықша үміткерлерді қарау құқығын өзіне 
қалдырады) алған білімі мен жұмыс тәжірибесін сипаттайтын толыққанды түйіндемесін 
міндетті түрде ұсынғанды қосқанда; 

 DВА: Магистр/МВА/ғылым кандидаты дәрежесі, 7 жыл жұмыс өтілі, оның 3-уі 
басқарушы лауазымның болуы. 
12.5 Қосымша білім беру бағдарламаларында «М.С. Нәрікбаев атынағы КАЗГЮУ 
Университеті» АҚ-мен жеке немесе заңды тұлғалармен жасалатын білім беру 
қызметтерін көрсету туралы шарттар негізінде жүзеге асырылады.  
12.6 МВА / DВА бағдарламалары тыңдаушыларының контингенті оқу ақысын төлеу 
азаматтардың өз қаражаты және өзге де көздер есебінен жүзеге асырылатын 
адамдардан қалыптастырылады.  
12.7 Шетел азаматтары МВА / DВА бағдарламаларына Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша қабылданады.  
12.8 МВА/DВА бағдарламаларына түсушілер университеттің қабылдау комиссиясына 
келесі құжаттарды ұсынады: 

 Провост атына өтініш;  

 Жоғарғы білім беру бойынша құжатының көшірмесі;  

 Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы және еңбек кітапшасының 
көшірмесі (болған жағдайда);  

 Автобиография; 

 Ұсыныс хат; 

 3х4 көлеміндегі алты сурет; 

 086-У формасындағы медициналық анықтама; 

 Жеке куәлігінің көшірмесі; 

 Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі, сондай-ақ DBA 
бағдарламасына түсушілерге арналған ұсынымдар (болған жағдайда). 
12.9 Құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып, тексеру үшін түпнұсқасы да 
ұсынылады. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады. 
12.10 Шет тілінде ұсынылған құжаттардың қазақ немесе орыс тіліндегі нотариалды 
куәландырылған аудармасы болуы тиіс. Шетел азаматтары ұсынатын құжаттар 
белгіленген тәртіппен нострификациялануы тиіс. 



 

 

12.11 МВА бағдарламасына түсуші үміткерлер cұхбаттасудан өтеді (сұхбаттасу 
барысында ұсыныс хаттардың болуы артықшылық береді) және таңдаған 
тақырыптары бойынша ЭССЕ (500 сөзден кем емес) ұсынады.  
1-Эссе. Университет қоғамдастығы мен Бизнес-мектеп көп мәдениетті және көп 
ұлтты, сіздің тәжірибеңіз біздің қоғамдастықтың дамуына қалай әсер етуі мүмкін.  
2-Эссе. Өміріңізге ерекше әсер еткен жеке жетістіктеріңізді сипаттаңыз. 
12.12 DВА бағдарламасына түсуші үміткерлер бірінші кезеңде мынадай сұрақтарға 
жауаптары бар толық эссе ұсынады: бағдарламаға ізденуші болуға не түрткі болды, 
бизнестегі қандай мақсаттар және зерттеудің қандай бағытын таңдау болжанып отыр, 
өзінің ғылыми бөлімін қысқаша сипаттау. Екінші кезең –  сұхбаттасу (сұхбаттасу 
барысында ұсыныс хаттарының болуы). 
12.13 МВА/DBA ' бағдарламасына сұхбаттасу өткізу үшін бизнес-мектепте төраға 
және екі мүшеден тұратын қабылдау комиссиясы, сондай-ақ бизнес-мектеп 
оқытушыларының қатарынан апелляциялық комиссиялар құрылады. 
12.14 МВА / ВВА бағдарламаларының тыңдаушылары қатарына қабылдау Қабылдау 
комиссиясының шешімі негізінде Провосттың бұйрығымен жүзеге асырылады. 
12.15 Университеттің қабылдау комиссиясы тыңдаушылар қатарына қабылдауды 
ағымдағы оқу жылының 30 тамызына, 30 қарашасына, 1 наурызына дейін жүзеге 
асырады. 
12.16 Тыңдаушыларды шарт негізінде қабылдау туралы бұйрық білім беру 
қызметтерін көрсету жөніндегі шарт жасалғаннан кейін және оқудың бірінші жылының 
толық немесе ішінара (бірінші транш) төленгеннен кейін ғана шығарылады. 
12.17 МВА бағдарламаларының барлық түлектері Қазақстан Республикасының 
белгіленген үлгідегі дипломын, Diploma Supplement, жеке үлгідегі дипломын және 
бизнес-мектеп әріптестерінің ЖОО-нан академиялық дәреже бере отырып, 
халықаралық қос диплом алу мүмкіндігін алады: 7м041 іскерлік әкімшілендіру магистрі. 
12.18 DВА бағдарламасының барлық түлектері белгіленген үлгідегі Қазақстан 
Республикасының дипломын, Diploma Supplement, жеке үлгідегі дипломды және 
бизнес-мектеп әріптестерінің жоғары оқу орындарынан халықаралық қос диплом алу 
мүмкіндігін алады. Дәрежесі беріледі: 8d041 іскери әкімшілендіру докторы. 

 

ТАРАУ 13. ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ ҮШІН БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫНА 
УНИВЕРСИТЕТКЕ ТҮСУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

13.1 Шетел азаматтарын білім беру бағдарламаларына қабылдау талапкердің өтініші 
негізінде және университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін түсу емтихандарының 
нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 
Бакалавриатқа түскісі келетін шетелдік студенттер Application form (өтініш) толтырып, 
келесі құжаттарды қоса тапсыруы керек: 
Сұхбаттасу үшін: 

 Төлқұжат көшірмесі; 

 жалпы орта, техникалық және кәсіптік (бастауыш және орта кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі) немесе жоғары білімі туралы құжаттың (аттестат/диплом 
қосымшасымен) түпнұсқасы; 

 шет тілінде ұсынылатын құжаттардың қазақ немесе орыс тіліндегі 
нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс. Егер талапкер 18 жасқа 
толмаса, туу туралы куәліктің көшірмесін және ата-анасының біреуі міндетті 
қатысуын түрде талап етеді; 

 Сотталмағандығы туралы анықтама. Сұхбаттасқаннан кейін: 

 3х4 көлеміндегі фотосуреттер; 



 

 

 086-У формасындағы медициналық анықтама; 

 комиссия шешімінің хаттамасы. 
13.2 Абитуриент может предоставить копии документов онлайн, отправив их на 
электронную почту   Приемной Комиссии  admission@kazguu.kz, при этом 
абитуриент обязуется предоставить оригиналы документов при зачислении в 
приемную комиссию. Документы об образовании, выданные зарубежными 
организациями образования, проходят процедуру нострификации (признания) в 
установленном законодательством порядке после зачисления лиц в течение первого 
семестра обучения / Талапкер құжаттар көшірмелерін қабылдау комиссиясының 
admission@kazguu.kz электрондық поштасына жіберу арқылы онлайн ұсына алады, 
бұл ретте талапкер құжаттардың түпнұсқаларын қабылдау комиссиясына 
қабылданған кезде ұсынуға міндеттенеді. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім 
туралы құжаттар оқудың бірінші семестрінде тұлғаларды қабылдағаннан кейін 
заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау (тану) рәсімінен өтеді. 
13.3 Сроки подачи документов. Для граждан стран:/ құжаттарды тапсыру мерзімі. Ел 
азаматтары үшін: 

  2020 жылғы 1 тамызға дейін визалық режиммен; 

 визасыз режиммен 2020 жылдың 15 тамызына дей 
13.4 Ағылшын тілін білуге қойылатын талаптар  

Оқуға түсу үшін KAZGUU English Placement Test ағылшын тілін білу деңгейін анықтау 
үшін тестілеуден өту қажет. Тестілеу құны университеттің баға тізіліміне сәйкес 
анықталады. 

Қабылдау комиссиясына 1-кестеде көрсетілген мектептердің талаптарына 
сәйкес балмен Academic IELTS сертификатын ұсынған талапкер ағылшын тілін білу 
деңгейін анықтауға тестілеу тапсырмайды.  
13.5 Шетелдік талапкерлермен сұхбаттасу. 
Талапкерлермен сұхбатты жоғары мектептердің оқуға түсушілерді қабылдау жөніндегі 
комиссиялары жүргізеді. Үш күн ішінде абитуриент әңгімелесу нәтижелері туралы 
хабарлама алады (тізімдегі сайтта, жеке электрондық пошта арқылы). 
Абитуриент комиссия шешімі туралы растама, виза алу үшін нұсқаулық, AIS Platonus 
логині және медициналық сақтандыруды алу туралы ақпарат алады. 
13.6 Визалық қолдау және шартқа қол қою. 
Визасыз режимі бар елдерден келген білім алушыларды тіркеуді ҚҚБ қызметкерлері 
жүзеге асырады. Шақыруды ресімдеуді, визалық қолдауды, визалық режимі бар 
елдерден келген білім алушыларды тіркеуді халықаралық ынтымақтастық бөлімінің 
менеджерлері жүзеге асырады. 
Қабылдау комиссиясының менеджері студентке университеттің ресми шақыру хатын 
және өз еліндегі Қазақстан Елшілігінде виза алуға өтініш беру үшін визалық қолдау 
нөмірін пошта арқылы жібереді. 
Талапкер Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде болған кезде өз елінде 
шартқа қол қоюға және қол қойылған шартты одан әрі рәсім үшін қабылдау 
комиссиясына пошта арқылы жіберуге рұқсат  беріледі (бұл ретте пошта қызметтеріне 
арналған шығыстарды талапкерлер өтейді). Сондай-ақ шартқа электрондық түрде 
онлайн қол қою мүмкіндігі бар. 
Виза алғаннан кейін талапкер елге 20 жылдың 2020 тамызынан кешіктірмей келіп, 1 
семестрге оқу ақысын төлеуі керек. Бұл ретте талапкер келгенге дейін билеттің 
сканерленген нұсқасын және Паспорттағы визаны қабылдау комиссиясының 
менеджеріне жіберуі тиіс. Елге келгеннен кейін бір күн ішінде (немесе келесі күні) 
талапкер ММС және көші-қон қызметі журналында тіркелуі керек. 
13.7 Жатақхана. Талапкер Platonus электронды ақпараттық оқыту жүйесі арқылы немесе 
қабылдау комиссиясының менеджері арқылы жатақханаға орналасуға өтініш береді. 

mailto:admission@kazguu.kz


 

 

13.8 ЭЖМ үшін математика бойынша білімге қойылатын талаптар 
Экономика, Қаржы, Есеп және аудит және менеджмент білім беру бағдарламаларына 
шетелдік талапкерлерді қабылдау үшін математика пәнінен ішкі емтихан тапсыру 
қажет. Егер талапкер қабылдау комиссиясына GMAT сертификаттарын, сондай-ақ 
International Baccalaureate (IB) аяқтағаны және Cambridge International AS and A Level 
qualification (CIE) тапсырғаны туралы растайтын құжаттарды ұсынса, онда ол ішкі 
емтиханды тапсырудан босатылады. 
5-кесте Математика бойынша кіріс талаптары 

Білім беру бағдарламасы  Ішкі емтихан GMAT IB 
Кембридж 

тесті 

6В04102 Экономика 
6В04104 Финансы 

40 тан 25 
балл  

100% 
ден 30%  

В- В- 

6В04106 Менеджмент 

6В04103 Кәсіпкерлік , 6В04105 
Адам ресурстарын басқару 
6В04107 Маркетинг 

40 тан 15 
балл 

100% 
ден 30% 

В- В- 

6В04088 Бизнестегі  IT 
40 тан 20 

балл 

100% 
ден 30% В- В- 

 

ТАРАУ 14. БАСҚА ШАРТТАР 

14.1 Кез келген өзгерістер мен толықтырулар осы Ережеге «М.С. Нәрікбаев атындағы 
КАЗГЮУ Университеті» АҚ Басқарма төрағасының келісімі бойынша ғана енгізіледі. 
Осы құжаттың түпнұсқасы маркетинг және сатылым департаментінде сақталады, 
белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмелері құрылымдық бөлімшелердің 
басшыларына беріледі.



 

 

1-қосымша  

 
 «M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU Unıversıteti» АҚ оқытудың толық нысанын 
(Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері мен шекті Баллдар ды көрсете 

отырып) жинақтайтын білім беру бағдарламаларының тізбесі 
 

Код Білім беру 
бағдарламасының 

атауы  
 

1-таңдау пәні  2-таңдау пәні Тіл бөлімі  

Білім беру бағдарламалар тобының атауы  

B036 Аударма ісі 

6B02301 Аударма ісі  Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Шет тілі (5 баллдан 
кем емес) 

ағылшын  

6B02302 Қолданбаллы 
лингвистика 

Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Шет тілі (5 баллдан 
кем емес) 

ағылшын  

B037 Филология 

6B02303 Қазақ-ағылшын тілі 
және лингвистика 

Қазақ тілі (5 
баллдан кем 
емес) 

Қазақ әдебиеті (5 
баллдан кем емес) 

қазақ 

B040 Саясаттану және азаматтану  

6B03103 Халықаралық 
қатынастар  

Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Шет тілі (27 
баллдан кем емес) 

ағылшын  

B041 Психология 

6В03101 Психология Биология 
(5 баллдан кем 
емес) 

География 
(5 баллдан кем 
емес) 

ағылшын / 
қазақ / 
орыс 

6В03088 
(1) 
(6В03102) 

Бизнес 
психологиясысы 

Биология 
(5 баллдан кем 
емес) 

География 
(5 баллдан кем 
емес) 

ағылшын / 
қазақ / 
орыс 

B042 Құқық 

6B04201 Құқықтану  Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Адам, қоғам және 
құқық (10 баллдан 
кем емес) 

қазақ / 
орыс 

6B04202 Халықаралық құқық  Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Адам, қоғам және 
құқық (10 баллдан 
кем емес) 

қазақ / 
орыс 

6В04203 Құқық және құқық 
қорғау қызметі 

Дүниежүзі тарихы 
(5 баллдан кем 
емес) 

Адам, қоғам және 
құқық (10 баллдан 
кем емес) 

қазақ / 
орыс 

В044 Менеджмент және басқару   

6В04106 Менеджмент География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(15 баллдан кем 
емес) 

ағылшын/ 
қазақ / орыс 

6В04103 Кәсіпкерлік  География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(15 баллдан кем 
емес) 

ағылшын/ 
қазақ / орыс 



 

 

6В04105 Адам 
ресурстары
н басқару 

География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(15 баллдан кем 
емес) 

ағылшын/ 
қазақ / орыс 

6В04107 Маркетинг География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(15 баллдан кем 
емес) 

ағылшын/ 
орыс 

6В04088 
(1) 
(6В04110) 

Бизнестегі  IT География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(не менее 20 
баллов) 

ағылшын  

В045 Аудит және салық салу 

6В04101 Есеп және аудит География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(25 баллдан кем 
емес) 

ағылшын  

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі  

6В04102 Экономика География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(25 баллдан кем 
емес ) 

ағылшын  

6В04104 Финансы География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Математика 
(25 баллдан кем 
емес) 

ағылшын  

B090 Әлеуметтік жұмыс  

6В10201 Әлеуметтік жұмыс  Биология 
(5 баллдан кем 
емес) 

География 
(5 баллдан кем 
емес) 

ағылшын  

6B091 Туризм 

6В11101 Қонақжайлылық  География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Шет тілі (5 
баллдан кем 
емес) 

ағылшын  

6B11102 Туризм География 
(5 баллдан кем 
емес) 

Шет тілі (5 
баллдан кем 
емес) 

Ағылшын/каз
ахское 

 

4 қазақ және орыс бөлімдеріне халықаралық аккредитациялар қолданылмайды. 

5 ҰБТ барысында «адам, қоғам және құқық» пәні бойынша 10 баллдан төмен жинаған талапкерлер ҚЖМ 
бағдарламаларына шартты түрде қабылданады және оқу қорытындылары бойынша бірінші семестрде 
с+;70% - дан төмен емес қорытынды бағамен «Мемлекет және құқық теориясы» пәнін табысты меңгеруі 
тиіс;2,33. Көрсетілген талап орындалғанға дейін олар келесі курстарға көшірілмейді.  

6 қазақ және орыс бөлімдеріне халықаралық аккредитациялар қолданылмайды. 

7 қазақ бөліміне халықаралық аккредиттеу қолданылмайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2-қосымша  
 

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU Unıversıteti»  АҚ қысқартылған оқу мерзімдеріне 
қабылдайтын білім беру бағдарламаларының тізімі 

 
а) орта кәсіби білім негізінде (күндізгі оқу бөлімі) 

Код Білім беру 
бағдарламалар

ының атауы 

Жалпыкәсіби пән  Арнайы пән  Бөлім 
тілі  

Оқу 
мерзімі  

Білім беру бағдарламаларының атауы  

B036 Аударма ісі  

6B02301 Аударма ісі  Казақ тілі / 

Орыс тілі  

Шет тілі  ағылшы
н  

3 

6B02302 Қолданбалл
ы 
лингвистика 

Казақ тілі / 
Орыс тілі  

Шет тілі  ағылшы
н  

3 

B042 Құқық  

6B04201 Құқықтану  Мемлекет және 
құқық 
теориясының 
негіздері 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы  

Қазақ  / 
орыс  

3 

 
б) орта кәсіптік білім негізінде (қашықтықтан білім беру технологияларын 
қолданатын күндізгі оқу нысаны) 
 

Код Білім беру 
бағдарламалар

ының атауы 

Жалпы кәсіби 
пән  

Арнайы 

пән  

Бөлімнің 
тілі  

Оқу 
мерзімі  

Білім беру бағдарламаларының атауы 

6B091 Туризм 

6B11102 Туризм География Туристік қызметті 
ұйымдастыру 

Орыс  3 

в) жоғары білім негізінде (қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, 
күндізгі оқу нысаны) 

Код Білім беру 

бағдарламаларының атауы 
Оқу мерзімі  Оқу тілі  

B041 Психология 

6В03101 Психология 2 Орыс 9 

6В03088 
(1) 
(6В03102) 

Бизнес-психология 2 Орыс  

В044 Менеджмент және 
басқару  

6В04105 Адам ресурстарын басқару  2 орыс 

6В04088 (1) 
(6В04110) 

Бизнестегі IT  2 орыс 

В042 Құқық 

6B04201 Құқықтану  2 орыс  



 

 

 
 
8 Қазақ және орыс бөлімдеріне халықаралық аккредитациялар қолданылмайды 
9 Қазақ және орыс бөлімдеріне халықаралық аккредитациялар қолданылмайды



 

 

3-қосымша  
М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің магистратура және докторантура 

білім беру бағдарламаларының тізімі  

Код Білім беру бағдарламаларының атауы Оқу мерзімі  Бөлімнің тілі  

Білім беру бағдарламалар тобы  

M066 Психология 

7M03088(1) 
(7М03122) 

Бизнес психологиясысы 2 жыл / 1.5 года / 1 
жыл  

ағылшын / орыс 

M056 Аударма ісі  

7M02301 Аударма ісі  2 жыл / 1 жыл  ағылшын  

M059 Шетел филологиясы 

7M02302 
(7M02088) 

Қолданбаллы лингвистика 2 жыл / 1 жыл  ағылшын  

М061 Әлеуметтану  

7M03102 Әлеуметтану  2 жыл  ағылшын  

М070 Экономика 

7M04102 Экономика 2 жыл / 1.5 года ағылшын  

М072 Менеджмент және 
басқару 

 

7M04105 Персоналды басқару  2 жыл / 1 жыл  ағылшын  

7M04105 Персоналды басқару  2 жыл / 1 жыл  русское 

7M04109 Көшбасшылық және корпоративтік басқару   1.5 жыл  ағылшын  

7М11102 Туризм менеджмент 2 жыл  ағылшын  

7М04150 Іскерлік әкімшілендіру магистрі 2 жыл  ағылшын  
/орыс  

7М04151 Executive MBA  ағылшын  
/орыс  

М073 Аудит және салық салу 

7M04108 Басқарушылық есеп   2 жыл / 1.5 жыл / 1 
жыл  

ағылшын  

М074 Қаржы, банк және сақтандыру ісі  

7M04104 Қаржы  2 жыл / 1.5 жыл  ағылшын  

М075 Маркетинг 

7M04107 Маркетинг 2 жыл / 1 жыл  ағылшын  

7M078 Құқық 

7М040201 Құқықтану  2 жыл / 1 жыл  қазақ 
/орыс  

7М040202 Халықаралық құқық  2 жыл / 1 жыл  ағылшын  

7М040205 Law of International Trade, Finance and Economic 
Integration - Double Diploma Program with Higher 
School of Economics (Moscow) 

2 жыл  ағылшын  

7М040206 LLM in Law - Double Diploma Program with Halle- 
Wittenberg University (Germany) 

2 жыл  ағылшын  

7М04208 Право IT (IT Law) 1 жыл  ағылшын  

7М04209 International Business Law - 
Double Diploma Program with Vytautas Magnus 
University (Lithuania) 

1,5 года ағылшын  

8D04 Бизнес, басқару және құқық   



 

 

8D04150 DBA 3 жыл  ағылшын  
/орыс  

8D04201 Құқықтану  3 жыл  қазақ 
/орыс 

8D04202 Халықаралық құқық  3 жыл  қазақ 
/орыс  



 

 

4-қосымша  

М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетіне қабылдау квотасы 
көзделген ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын 

білім беру бағдарламалары топтарының тізімі 
 

Білім беру 
бағдарламасы

ның нөмірі  

 
Білім беру топтарының атауы  

В044 Менеджмент және басқару  

В045 Аудит және салық салу  



 

 

5-қосымша  

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU 
Unıversıteti» АҚ Провосты 

                   С.Г. Пенге 
   
(талапкердің толық аты-жөні) 

 

(қажет болған жағдайда талапкер өкілінің толық 
аты-жөні) 

 
Мекенжай               
(пропискасы бойынша, нақты  
тұратын жері, байланыс телефоны)  

 

     (оқу 
орнының атауы, орналасқан жері және 
бітірген жыл) 

 
 
 

Мектепте оқыған шет тілі    
  Шет тілін меңгеру деңгейі: 
 

бастаушы       орта        ортадан жоғары      жетік меңгеру  

  Қазақ тілін меңгеру деңгейі: 

                        бастаушы       орта        ортадан жоғары      жетік меңгеру 
 
 

ӨТІНІШ 
Мені күндізгі оқу формасына түсу үшін байқауға жіберуіңізді сұраймын. 
  білім беру 
бағдарламалар тобы тобындағы  білім беру 
бағдарламасы.                                                       (код және атауы) 
 
Орыс Қазақ  Ағылшын  
 
Жатақхана:        Қажет емес  Қажет  

 

Өзім жайлы: 
 

Жынысы          Ұлты  Туған жылы    
 

Төтенше жағдайларда хабарласу үшін ата-ана немесе оларды алмастыратын адамдардың 
аты-жөні: 

Аты-жөні Туыстық дәреже Тұрғылықты жер/ 
мекенжай 

Телефон/Эл.пошта 

    

 

 Өзім жайлы қосымша  ақпарат: 
 
 
 

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU Unıversıteti» АҚ Жарғысымен, 2020 жылғы қабылдау 

ережелерімен таныстым.  
«  »  2020 ж.   (қолы) 



 

  

6-қосымша  
KAZGUU English Placement Test қабылдау емтиханын өткізу ережелері 

 
Үміткерлерге: 

 9:00-ден 9:50-ге дейінгі аралықта емтиханды өткізу мекенжайы бойынша тіркеуге келу; 

 Барлық жеке заттарыңызды тіркеу бөлмесінде қалдыру;  

 Өзіңізбен бірге емтихан бөлмесіне тек 2 құжат алу: жеке басын куәландыратын құжат 

(түпнұсқа + көшірме) және төлем туралы түбіртек (қызметтер құнының тізіліміне 

сәйкес*); 

 Емтихан күні берілген инструкцияларды мұқият тыңдап, оларды ұстану;  

 Емтихан кітапшасының дұрыс берілмегенін көрсеңіз, емтихан қабылаушыға айту;   

 Емтихан кітапшасы толық емес және/немесе оқуға қиын болса, емтихан 
қабылдаушыға бірден айту қажет.  

 Төленген ақша аталған емтиханынан өтуден бас тартқан жағдайда немесе 
одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға қабылданғанда қайтарылмайды. 
 
Үміткерлерге:  

 Емтхан регламентін бұзуға; 

 Емтихан бөлмесіне қосалқы материалдармен, ұялы телефонмен (қосулы немесе 
өшірулі) және басқа да электрондық құрылғылармен кіруге; 

 Емтихан алдында немесе емтихан кезінде шу шығаруға; 

 Корректор мен маркерлерді қолдануға; 

 Тыңдау және оқу бөліктері кезінде қалам пайдалануға; 

 Емтихан барысында емтихан қабылдаушыға дауыстап сөйлеуге. Қажет болған  
жағдайда қолыңызды көтеріңіз; 

 Тестілеу барысында басқа үміткерлермен материалдар мен құжаттармен 
алмасуға; 

 Емтихан барысында сөйлесуге, жазуға; 

 “Stop writing now” нұсқаулығы естілгеннен кейін жазуды жалғастыруға;  

 “Stop writing now” нұсқаулығы естілгеннен кейін белгіленген жауаптарды 

инвигилатордың сызып тастауға құқысы бар;  

 Емтихан материалдарын өзіңізбен бірге алуға; 

 Барлық емтихан материалдары жиналғанға дейін өз орныңыздан тұрып кетуге; 

 Емтихан мазмұнын талқылау мен жариялауға тыйым салынады. 
 Үзілістер  

 Listening, Reading және Writing емтихандарының алғашқы үш бөлімі арасында 
үзілістер қарастырылмаған 

 Әжетханаға баруды қажет ететін үміткерлер мұны жеке емтихан уақытының 
есебінен жасай алады  

 Үміткердің аудиожазбаны ойнату кезінде, сондай-ақ емтихан қағаздарын жинау 
және тарату кезінде және әр секцияның соңғы 5 минутында емтихан бөлмесінен 
шығуға құқығы жоқ. 

Сондай-ақ есте сақтау керек: 

 Аталған ережелердің біреуін немесе бірнешеуін бұзған үміткер KAZGUU English 
Placement Test тестінен шеттетіледі және тест үшін өтем алмайды; 

 Listening, Reading, Writing және Speaking емтихандарының барлық бөліктері бір 
күнде өткізіледі және бір-бірімен үзіліссіз жүреді. 

Қабылдау емтиханына қатысу құны M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Unıversıteti тізіліміне сәйкес 
төленеді, онымен сіз қабылдау комиссиясында немесе университеттің ресми сайтында таныса 
аласыз.



 

 

7-қосымша  

Магистратураға түсу үшін кешенді тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген 
білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі 

 

Шифр Білім беру бағдарламасы  1-пән  2-пән 

7М040201 Құқықтану  Мемлекет және құқық 
теориясы   

Жағдаяттық кейс (ҚР 
заңнамасы 
нормаларын 
қолдану негізінде 
нақты практикалық 
жағдайды кешенді 
құқықтық талдау 
және 
/ немесе 
халықаралық құқық) 

7М040202 Халықаралық құқық  

7М040205 Law of International Trade, 
Finance and Economic 
Integration - Double Diploma 
Program with Higher School 
of Economics (Moscow) 

7М040206 LLM in Law - Double Diploma 
Program with Halle-
Wittenberg University 
(Germany) 

7М04208 Право IT (IT Law) 

7М04209 International Business Law - 
Double Diploma Program 
with Vytautas Magnus
 University 
(Lithuania) 

7M04102 Экономика Эконом теориясы  Макроэкономика 

7M04104 Финансы Эконом теориясы  Макроэкономика 

7M04105 Персоналды басқару  Менеджмент Бизнесті 
ұйымдастыру  

7M04107 Маркетинг Эконом теориясы  Макроэкономика 

7M04108 Басқарушылық есеп  Бухгалтерлік есеп 
негіздері   

Аудит 

7M04109 Көшбасшылық және 
ұжымдық /   корпоративтік 
басқару   

Менеджмент Бизнесті 
ұйымдастыру 

7М04088(3) Туризм менеджмент Менеджмент Бизнесті 
ұйымдастыру  

7M02301 Аударма ісі  Аударма теориясы  Кәсіби 
бағытталған шет 
тілі   

7M02302 
(7M02088) 

Қолданбаллы лингвистика Оқытылатын тіл 
теориясының негіздері  

Кәсіби 
бағытталған шет 
тілі   

7M03088(1
) 
(7М03122) 

Бизнес психологиясы Жалпы психология Даму психологиясы  



 

 

7M03102 Әлеуметтану  Әлеуметтану тарихы  Әлеуметтік 
зерттеуді 
ұйымдастыру және 
жоспарлау  



 

 

8-қосымша  
 

GRE стандартталған тестінің халықаралық сертификатының баллдарын 
оқыту ағылшын тіліндегі  магистратураға КТ баллдарына ауыстыру 

шкаласы 
 

GRE халықаралық стандартталған тестісі  Кешенді тестілеу 

 «Гуманитарлық 
ғылымдар», 
«Әлеуметтік 
ғылымдар» 
бағыты 
бойынша 
кадрларды 
дайындау 
Баллдар ы 

«Бизнес және басқару» 
бағыты бойынша 
кадрларды дайындау 
баллы 

Тест түрлері  Баллдар   

Тест 
бөлімдері  

  

   

   

   

   

   

   

Quantitative 155 баллдан 
кем емес  

160 баллдан кем емес Оқуға дайындықты 
анықтау тесті 

30 

Reasoning    

    

    

   Білім беру 
бағдарламасы 
тобындағы бейіндік 
пәндер тесті 

70 

    



 

 

9-қосымша  
Жоғары Экономика мектебі «Қаржы» магистратурасының білім беру бағдарламасына 

ішкі қабылдау емтиханы 

1-БЛОК  – Математикалық 
бөлім (Quantitative) 

 

1-тапсырма  – мәселені шешу  

2-БЛОК – Date
 Sufficiency Problem 

 

1-тапсырма  – сандық есептерді талдау 

Уақыты (мин) 120 

 

Шекті балл 
Жоғары Экономика мектебінің оқуға 
түсушілерді қабылдау жөніндегі 
комиссиясының шешімі бойынша 



 

 

10-қосымша  
 

 

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU 
Unıversıteti» АҚ  

Провосты 
С.Г.Пенге  
    

(аты-жөні) 
Мекенжайы:   _________ 

 

 
Ұялы телефоны:   
Эл. поштасы:   
 

 
 

Өтініш 
 

Сізден мені "М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университеті" АҚ МАГ түсу үшін білім 
беру бағдарламалар тобының қабылдау емтихандарына жіберуіңізді сұраймын: 
 

 
 

Бағыты: 

       
        Білім беру бағдарламасына:                 

Ғылыми-педагогикалық – 2 жыл                                    Бейіндік – 1 жыл, 1,5 жыл  
 

Мемлекеттік грантқа: 

 
 

Үміткермін Үміткер емеспін 
 

Өзім жайлы қосымша ақпарат: 
 

Жеке куәлік (төлқұжат) №  қашан және кіммен берілді   
 

Мен тапсыратын шет тілі (IELTS болған жағдайда сызықша қою керек): 
 
 

Магистратураға қабылдау ережелерімен таныстым   
(қолы) 

«  »  20  ж. 



 

 

11-қосымша  
 

 

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU 
Unıversıteti» АҚ  

Провосты 

С.Г.Пенге  
    

(аты-жөні) 
Мекенжайы:   _________ 

 

 
Ұялы телефоны:   
Эл. поштасы:   

 
 
 

Өтініш  

 

Сізден мені "М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университеті" АҚ 
докторантурасына түсу үшін білім беру бағдарламалар тобының қабылдау 
емтихандарына жіберуіңізді сұраймын: 

 

 Білім беру 
бағдарламасына 

 

Мемлекеттік грантқа: 
 

Үміткермін Үміткер емеспін 
 

Өзім туралы қосымша ақпарат: 
 

Жеке куәлік (паспорт) №  қашан және кім берді   
 

         Мен тапсыратын шет тілі (IELTS болған жағдайда сызықша қойыңыз): 
 

Қабылдау ережесіне сәйкес докторантураға түсу ережелерімен таныстым   
                      (қолы) 

«  »  20  ж. 



 

 

12-қосымша  
 

 

«M.S. Narıkbaev atyndaǵy KAZGUU 
Unıversıteti» АҚ  

Провосты 
С.Г.Пенге  
  
  

(аты-жөні) 
Мекенжайы:   _________ 

 

 
Ұялы телефоны:   
Эл. поштасы:   

 
 
 

 

ӨТІНІШ 

 

Сізден   ,       бөлімінде 
(жоғары білім беру негізінде, оқу мерзімі – 2 жыл)  білім беру 
бағдарламасы бойынша                     (себебін көрсету) 
байланысты  қашықтан білім беру технологияларын қолдана 
отырып оқуға рұқсат беруіңізді сұраймын.  

 
 
 

«  »  2020 ж.   (қолы) 
 

 


