ДОКТОРАНТУРА ЖӘНЕ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Қабылдау және түсу емтихандарын өткізу
1. Магистратура мен докторантураға тұлғаларды қабылдау кешенді тестілеу (бұдан
әрі-КТ) немесе түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге
асырылады.
2. ЖОО магистратурасына, докторантурасына түсушілердің өтініштерін қабылдау
мерзімі күнтізбелік жылдың 3 – 25 шілде аралығында жүргізіледі.
3. КТ, білім беру бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтихандары,
шығармашылық емтихандар күнтізбелік жылдың 8 – 16 тамызы аралығында, қабылдау
күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
Магистратура бойынша
4. Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын игерген тұлғалар
қабылданады.
5. Магистратураға түсуші азаматтар ОҚМПУ-дың қабылдау комиссиясына мынадай
құжаттарды тапсырады:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы
№ 190 бұйрығымен бекітілген Кешенді тестілеу өткізудің үлгілік қағидаларына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18657 болып
тіркелген) сәйкес белгіленген нысанда ұйым басшысының атына өтінішті;
2) жоғары білімі туралы құжатты (түпнұсқа, қабылдау комиссиясына құжаттарды
тапсыру кезінде);
3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін – 3 дана;
4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 086-У нысанындағы медициналық
анықтаманы (флюрография кескіні міндетті түрде болуы керек);
5) шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттың (бар болған
жағдайда)- TOEFL, IELTS және т.б.
Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар мынадай
тілдер бойынша магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады:
ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АЙТИПИ) – кемінде 163 балл),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш
аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл – кемінде 46),
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шекті балл – кемінде 453,
Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) – шекті балл – кемінде 65),
International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс
Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл – кемінде 5.5);
неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун
фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун)
(Niveau C1/С1 деңгейі);
француз тілі: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI
(ТФИ) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome

d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі),
Diplome Approfondi de Langue franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF
(ДАЛФ), C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF
(ТСФ) – кемінде 400 балл).
"Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және
статистика", "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", "Инженерлік, өңдеу және
құрылыс саласы" білім беру салаларының білім беру топтары бағдарламаларына, сонымен
қатар "Гуманитарлық ғылымдар", "Әлеуметтік ғылымдар", "Бизнес және басқару"
кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар осы Ережедегі 4қосымшаға сәйкес балдармен Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд
экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар
болған жағдайда оқыту қазақ немес орыс тілінде жүргізілетін магистратуруға түсу үшін
КТ-дан босатылады.
Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы және жарамдылық мерзімі ЖЖОКБҰның қабылдау комиссияларымен тексеріледі.
6) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы мен еңбек қызметін растайтын құжатты
(еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
7) 3x4 сантиметр өлшемді алты фотосурет;
8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімін (бар болса).
Қосымша келесі құжаттар қолында болу тиіс:
9) мекенжай анықтамасы (ХҚКО);
10) істер папкасы (пластикалық скоросшиватель);
11) квитанциялар (КТ, пререквизит);
12) қабылданған құжаттар тізімдемесі.
Жоғарыда көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін олардың
түпнұсқалары ұсынылады. Диплом қосымшасымен нотариалды куәландырылған болуы
керек. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.
6. Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда қабылдау
комиссиясы түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.
7. Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс,
француз) бойынша тесттен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен,
оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі
тесттен тұратын КТ тапсырады (қосымша 1).
8. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуші тұлғалар ағылшын
тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға
дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын
тіліндегі тесттен тұратын КТ тапсырады.
9. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары
бойынша (қосымша 2) магистратураға түсуші тұлғалар:
1) шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, оқуға
дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен
тұратын КТ;
2) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша екі шығармашылық емтихан
тапсырады.
10. КТ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - ҚР БҒМ)
айқындайтын КТ өткізу пункттерінде ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы өткізеді.
11. КТ нәтижесі бойынша сертификат беріледі.
12. Түсу (шығармашылық) емтихандарын және КТ-ны тапсырған жылы оларды қайта
тапсыруға рұқсат етілмейді.
13. Магистратураға түсушілер өтініште білім беру бағдарламаларының бір тобын
және 3 (үш) ЖЖОКБҰ-ға дейін көрсетеді.

14. КТ, түсу (шығармашылық)
жарияланады.

емтихандарының нәтижелері өткізілген күні

Докторантура бойынша
15. Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 1 жыл еңбек өтілі бар тұлғалар
қабылданады.
16. Докторантураға түсуші тұлғалар ЖЖОКБҰ-ға және (немесе) ақпараттық жүйе
арқылы келесідей құжаттарды тапсырады:
1) өтінішті (еркін түрде);
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін - 3 дана ;
3) білімі туралы құжатты (түпнұсқа, қабылдау комиссиясына құжаттарды тапсыру
кезінде);
4) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатын:
Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне
(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарын
ұсынады:
ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АЙТИПИ) – кемінде 138 балл),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш
аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл – кемінде 32),
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шекті балл – кемінде 400,
Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) – шекті балл – кемінде 47),
International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс
Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл – кемінде 4.5);
неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун
фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau В2/В2 деңгейі), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун)
(Niveau В2/В2 деңгейі);
француз тілі: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI
(ТФИ) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome
d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі),
Diplome Approfondi de Langue franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF
(ДАЛФ), C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF
(ТСФ) – кемінде 400 балл).
Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы және жарамдылық мерзімі
ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссияларымен тексеріледі.
"Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және
статистика", "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", "Инженерлік, өңдеу және
құрылыс саласы" білім беру салаларының білім беру топтары бағдарламаларына, сонымен
қатар "Гуманитарлық ғылымдар", "Әлеуметтік ғылымдар", "Бизнес және басқару"
кадрларын даярлау бағыттары бойынша түсуші тұлғалар осы Үлгілік қағидаларға 6қосымшаға сәйкес балдармен Graduate Record Examinations ( грэдуэйт рекорд
экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар
болған жағдайда докторантураға түсу емтиханынан босатылады.
Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы және жарамдылық мерзімі
ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссияларымен тексеріледі.
5) № 907 бұйрықпен бекітілген 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы;
6) 3x4 сантиметр өлшемді алты фотосурет;

7) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы немесе жұмыс орны бойынша кадр бөлімі
растаған еңбек қызметін растайтын өзге де құжатты;
8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімін (бар болған жағдайда).
Қосымша келесі құжаттар қолында болу тиіс:
9) мекенжай анықтамасы (ХҚКО);
10) істер папкасы (пластикалық скорошиватель);
11) квитанциялар (пререквизит);
12) қабылданған құжаттар тізімдемесі.
17. Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін
олардың түпнұсқалары ұсынылады. Диплом қосымшасымен нотариалды куәландырылған
болуы керек. Салыстыру түсушінің қатысуымен жүргізіледі. Салыстыру жүргізілгеннен
кейін түпнұсқалар қайтарылады.
18. Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда қабылдау
комиссиясы түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.
19. Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша (қосымша 3)
түсу емтиханын докторантураның білім беру бағдарламасына қабылдауды жүзеге
асыратын ЖЖОКБҰ дербес жүргізеді. Бұл ретте, түсуші тұлғалар докторантура білім беру
бағдарламасының тобы бойынша түсу емтиханын тек түсетін ЖЖОКБҰ-да ғана
тапсырады.
20. Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандарының өткізу
бағдарламасы мен кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты, емтихан тапсыру
орны, консультациялар) ЖЖОКБҰ әзірлейді және қабылдау комиссиясының төрағасымен
бекітіледі және түсу емтихандары басталғанға дейін 3 (үш) күн бұрын түсушілердің
назарына жеткізіледі.
21. Түсу емтихандарының нәтижелері өткізілген күні жарияланады.

Оқуға қабылдау
1. Магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындылары бойынша оқыту қазақ
немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 150
балдық бағалау жүйесінің шәкіліне сәйкес кемінде 75 балл, оның ішінде: шет тілі
бойынша – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір
дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 15 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау
бойынша – кемінде 20 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша –
кемінде 15 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады (қосымша 5).
2. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ
қорытындылары бойынша оқыту ағылшын тілдерінде жүргізілетін магистратурада білім
алу үшін кешенді тестілеудің 100-балдық бағалау жүйесінің шәкіліне сәйкес кемінде 25
балл, оның ішінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл,
білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау бойынша –
кемінде 8 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 10 балл
жинаған жағдайда жүзеге асырылады (қосымша 6).
3. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы
бойынша магистратураға қабылдау КТ және білім беру бағдарламалары тобының бейіні
бойынша шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша кемінде 74 балл, оның
ішінде: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест
бойынша – кемінде 15 балл және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша әр
шығармашылық емтиханнан - кемінде 17 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. Әр
шығармашылық емтиханнан ең жоғарғы балл – 35 балл.
4. Докторантураға тұлғаларды қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық
құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық
сертификатының негізінде және білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша

түсу емтиханының қорытындысы бойынша мүмкін болған 100 балдан кемінде 50 балл
жинаған жағдайда жүзеге асырылады.
5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін КТ және (немесе) түсу
емтиханының және (немесе) шығармашылық емтихандардың жиынтығы бойынша ең
жоғары балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады (қосымшалар 5,6):
1) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық және бейінді
магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру
бағдарламаларының тобы үшін – кемінде 100 балл;
2) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін – кемінде 60 балл.
6. Осы Ережедегі көрсетілген шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест
тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға 50 балл есептеледі.
7. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада білім алу үшін түсу
емтиханынан кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.
8. Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға
қабылдау кезінде басым құқық білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша ең
жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң таңдаған білім беру бағдарламалары
тобының бейініне сәйкес ғылыми жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде
рейтингтік ғылыми жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми
стипендияларды,
гранттарды
тағайындау
туралы
сертификаттар;
ғылыми
конференцияларға және конкурстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар/дипломдар
ескеріледі.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен оқуға қабылдау
1. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
конкурсқа қатысу үшін түсушілер ЖЖОКБҰ-ға күнтізбелік жылғы 25 тамызға дейін:
1) өтініш (еркін нысанда);
2) білімі туралы құжат (түпнұсқа);
3) КТ және шет тілі бойынша түсу емтихандарының сертификатын немесе осы
Ережедегі көрсетілген бағдарламаларға тест тапсыру туралы сертификаттың көшірмесін
(бар болған жағдайда) және білім беру бағдарламалары бойынша шығармашылық
емтиханын тапсырғаны туралы балы көрсетілген үзіндіні (бар болған жағдайда)
(магистратура үшін);
4) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатын және білім беру
бағдарламасының тобы бойынша түсу емтиханын тапсырғаны туралы балы көрсетілген
үзіндіні (докторантура үшін);
5) еңбек кітапшасының көшірмесін (бар болған жағдайда);
6) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін.
Қосымша келесі құжаттар қолында болу тиіс:
9) мекенжай анықтамасы (ХҚКО);
10) істер папкасы (пластикалық скоросшиватель);
11) квитанциялар (КТ, пререквизит);
12) қабылданған құжаттар тізімдемесі
2. Мемлекеттік білім беру тапсырысына конкурс КТ және/немесе білім беру
бағдарламасының топтары бойынша түсу (шығармашылық) емтиханының балына сәйкес
жүргізіледі.

Қосымша 1

№

Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары
топтарының тізбесі
Білім беру
Бейінді пәндер
бағдарламасы Білім беру бағдарламасы
тобының
тобының атауы
1 бейінді пән
2 бейінді пән
нөмірі
M002

Мектепке
Мектепке дейінгі оқыту
дейінгі
және тәрбиелеу
педагогика

Мектепке
дейінгі
жастағы
балалардың
тілін дамыту әдістемесі

M003

Пәнсіз
мамандандырылған
педагогтерді даярлау

Математиканы
әдістемесі

оқыту

M004

Бастапқы
дайындық
даярлау

Бастапқы
дайындықты
әдістемесі

әскери
оқыту

4

M005

Дене
шынықтыру
Педагогика
педагогтерін даярлау

Дене
шынықтыру
теориясы
мен
әдістемесі

5

M006

Музыка
даярлау

Музыка пәнін
әдістемесі

M007

Көркем еңбек, графика
және
жобалау Педагогика
педагогтерін даярлау

Көркем еңбек, графика
және
жобалау
әдістемесі

M008

Кәсіптік
оқыту
Педагогика
педагогтерін даярлау

Кәсіптік
оқытудың
заманауи
технологиялары

8

M009

Құқық және экономика
Құқық және экономика Мемлекет және
негіздерін
оқыту
негіздері
құқық теориясы
әдістемесі

9

M010

Математика педагогтерін
Математика
даярлау

Математиканы
әдістемесі

оқыту

M011

Физика
педагогтерін
даярлау (қазақ, орыс, Жалпы физика
ағылшын тілі)

Физиканы
әдістемесі

оқыту

M012

Информатика
педагогтерін
даярлау
Бағдарламалау
(қазақ, орыс, ағылшын
тілі)

Информатиканы оқыту
әдістемесі

M013

Химия
педагогтерін
даярлау (қазақ, орыс, Химия
ағылшын тілі)

Химияны
әдістемесі

1

2

3

6

7

10

11

12

Педагогика
(бастауыш
сыныптар үшін)

әскери
педагогтерін Педагогика

педагогтерін

Педагогика

оқыту

оқыту

13

M014

Биология
педагогтерін
даярлау (қазақ, орыс, Биология
ағылшын тілі)

14

M015

География
даярлау

педагогтерін

15

M016

Тарих
даярлау

педагогтерін

M017

Қазақ
тілі
мен
әдебиетінің педагогтерін Педагогика
даярлау

Қазақ
тілін
әдістемесі

оқыту

M018

Орыс
тілі
мен
әдебиетінің педагогтерін Педагогика
даярлау

Орыс
тілін
әдістемесі

оқыту

18

M019

Шет тілдері педагогтерін
Педагогика
даярлау

Кәсіби бағытталған шет
тілі (ағылшын, француз,
неміс тілдері)

19

M021

Арнайы
педагогика Инклюзивті білім
Арнайы педагогика
кадрларын даярлау
беру

20

M043

Сән, интерьер дизайны Шығармашылық Шығармашылық
және өнеркәсіптік дизайн емтихан
емтихан

21

M080

Биология

16

17

Биологияны
әдістемесі

оқыту

География

Географияны
әдістемесі

оқыту

Қазақстан тарихы

Тарихты
әдістемесі

оқыту

Клетка
биологиясы

Ботаника

Қосымша 2
Шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламасының тобы
Білім бағдарламалар
тобының коды
M043

Білім бағдарламалар тобы

1-пән

Дизайн –
Шығармашылық
Сән, интерьер дизайны және
емтихан
өнеркәсіптік дизайн

2 - пән
Рефератты
қорғау

Қосымша 3
Докторантура білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

№

Білім беру бағдарламасы
тобының нөмірі

Докторантура білім беру бағдарламасы
тобының атауы

1

D003

Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

2

D007

Көркем
еңбек,
графика
педагогтерін даярлау

3

D008

Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

4

D010

Математика педагогтерін даярлау

5

D011

Физика педагогтерін
ағылшын тілі)

6

D012

Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс,
ағылшын тілі)

7

D013

Химия педагогтерін
ағылшын тілі)

8

D014

Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс,
ағылшын тілі)

9

D016

Тарих педагогтерін даярлау

10

D017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

11

D018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

даярлау

даярлау

және

жобалау

(қазақ,

(қазақ,

орыс,

орыс,

Қосымша 4
GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын
докторантураға түсу емтиханы балдарына ауыстыру шкаласы
GRE халықаралық стандартталған тест
"Жаратылыстану
ғылымдары,
математика
"Педагогикалық
және
статистика",
ғылымдар"
білім "Ақпараттықсалаларына арналған, коммуникативтік
"Гуманитарлық
технологиялар",
Тест
ғылымдар",
"Инженерлік, өңдейтін және
секциялары
"Әлеуметтік ғылымдар" құрылыс салалары" білім
кадрларды
даярлау салаларына
арналған,
бағыттарына арналған "Бизнес
және басқару"
балдар
кадрларды
даярлау
бағыттарына
арналған
балдар

Quantitative
кемінде 159 балл
Reasoning

Verbal
Reasoning

149 балдан кем емес

Түсу емтихандары

Балл

кемінде 164 балл

Білім
беру
бағдарламалары
топтарының
100
бейіні бойынша
түсу емтиханы

145 балдан кем емес

Жалпыеуропалық
құзыреттеріне
(стандарттарына)
сәйкес шет тілін
100
меңгергенін
растайтын
халықаралық
сертификат

Қосымша 5
Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін
кешенді тестілеудің 150 балдық бағалау жүйесінің шәкілі
Тапсыру
тілі

Тест
саны

Балл

Шекті балл

Тыңдалым
ЛексикоШет тілі бойынша
грамматикалық
тест
тест
Оқылым

Ағылшын/
Неміс/
Француз

50

50

25

Оқуға дайындығын
Бір
дұрыс
анықтауға арналған
жауапты таңдау
тест

Қазақ/
Орыс

30

30

15

Қазақ/
Орыс

30

30

15

Қазақ/
Орыс

20

40

20

130

150

75**

Тест түрлері

Тапсырма
нысаны

Бір
дұрыс
Білім
беру
жауапты таңдау
бағдарламалары
Бір
немесе
тобының
бейіні
бірнеше дұрыс
бойынша тест *
жауапты таңдау
Барлығы

Ескерту:
* шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы
бойынша магистратураға түсу үшін шығармашылық емтихандар тапсырылады
** шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы
бойынша магистратураға қабылдау үшін шекті балл – 74 балл.

Қосымша 6
Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді
тестілеудің 100 балдық бағалау жүйесінің шкаласы
Тест түрлері

Тапсырма
нысаны

Тапсыру
тілі

Оқуға дайындығын
Бір
дұрыс Қазақ/Орыс/
анықтауға арналған
жауапты таңдау Ағылшын
тест
Бір
дұрыс
Ағылшын
Білім
беру
жауапты таңдау
бағдарламалары
Бір
немесе
тобының
бейіні
бірнеше дұрыс Ағылшын
бойынша тест
жауапты таңдау
Барлығы

Тест саны

Балл

Шекті балл

30

30

7

30

30

8

20

40

10

80

100

25

