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ҚазҰАУ  СІЗДЕРДІ  ШАҚЫРАДЫ!

ТАЛАПТЫҒА НҰР ЖАУАР!
Еліміздің ертеңгі нұрлы болашағының иегері - мектеп бітіруші жас түлек! Біз саған толағай табыс, зор жетістіктер тілейміз. Қымбатты ата-

ана, үкілеп қосқан баптаулы жүйріктеріңіз тобынан оза шауып, бəйге төрінен көрінсін! Ұлттық тестілеу сынағынан сүрінбей өтіп, үміттеріңізді 
ақтасын демекпіз.

Біз Сіздерді Қазақстандағы тарихы бай, тəжірибесі мол университетімізде қуанышпен қарсы алуға дайынбыз. Еліміздегі жетекші аграрлық 
жоғары оқу орны болып саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университетіне биыл 85 жыл толды. Осы уақыт аралығында университет 140 
мыңнан астам маман даярлап, еліміздің ғылымы мен білімін, агроөнеркəсіп кешенін дамытуға айрықша үлес қосып келеді.

Университет түлектерінің арасында 3 Кеңес одағының батыры, 35 Социалистік Еңбек Ері, 80-нен аса КСРО Жоғарғы Кеңесі мен ҚР 
Парламенті Мəжілісінің депутаттары, 60 академик, 12 Мемлекеттік сыйлықтың иегері, агроөндіріс саласын ұйымдастырушы атақты мамандар, 
мемлекет жəне қоғам қайраткерлері, министрлер мен əкімдер, ғалымдар мен жоғарғы білікті агроөндірістік кешен жетекшілері бар.

Университеттің миссиясы: «Əлемдік ғылым мен білім беру кеңістігі мен агроөндірістік кешеннің талаптарына сай бəсекеге қабілетті, 
мəдениеті жоғары, толерантты тұлға қалыптастыру үшін барлық жағдай жасау».

Аграрлық ғылым мен білімнің көшбасшысы бола отырып университет атақты ғалымдардың ірі мектебін қалыптастырды. Ауылшаруашылық 
саласына сапалы мамандар даярлауда 116 ғылым докторы, 19 PhD докторы, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 17 академигі мен корреспондент 
мүшесі, 290 ғылым кандидаты жұмыс жасайды. Ғылыми дəрежесі мен атағы бар оқытушылар 65% - ды құрайды.

Университет 40 бакалавр, 2 жоғары білім беру мамандығы бойынша, 39 мамандық бойынша магистратура жəне 19 мамандық бойынша 
«PhD» докторларын дайындайды. Университетте ерекше дамыған ғылым-білім инфрақұрылымы жұмыс жасайды. Олар: 6 ғылыми-зерттеу 
институты, 31 ғылыми-зерттеу лабораториясы, инновациялық жылыжай, 5 инновациялық орталық, оның ішінде Қазақ-Жапон инновациялық 
орталығы бар  2010 жылы университетке инновацияға бейімделген жоғары оқу орны мəртебесі берілген, бүгінде Ұлттық зерттеу Университетіне 
трансформациялану жүргізілуде.

2014 жылы Университет Ұлттық институционалды аккредитациядан жəне Германияның ACQUIN агенттігінің халықаралық 
мамандандырылған аккредитациясынан, ал 2015 жылы мемлекеттік аттестациядан өтті.

Университет ұжымы инновацияға, жаңалықтарға бейімделген, бəсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін барлық жағдайды жасауға 
кепілдік береді, жəне Сізді асыға күтеді. 

Т.ЕСПОЛОВ, 
ҚазҰАУ ректоры, академик, 

ҚР ҰҒА Вице-президенті 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
* Нарықтағы сұранысқа ие аграрлық салаға 

мамандар даярлайтын жəне Халықаралық 
Мамандандырылған аккредиттеуден өткен жалғыз 
Ұлттық аграрлық университет;

*   Мемлекеттік үлгідегі диплом береді;
* Студенттердің əлемнің 103 университетінде 

халықаралық бағдарлама негізінде білім алу мен 
тəжірибе алмасуына мүмкіндігі бар;

*   Қос диплом алуға;
* Магистратура мен докторантурада білімін 

жалғастыруға;
* Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

білім алуға мүмкіндік бар;
* Жоғары білікті профессорлық-оқытушылар 

құрамы қалыптасқан;
*  Бітіруші түлектер мемлекеттік ұйымдарда, ҚР 

Агроөнеркəсіп кешенінің аймақтық жəне жергілікті 
басқармаларында айрықша сұранысқа ие;

*  Заманауи материалдық-техникалық базасы бар;
*  Университет ғимараттары əсем Алматы қаласы-

ның экологиялық таза ауданында орналасқан;
*  12 оқу ғимараты мен 10 студенттер үйі,
*  Бай ғылыми кітапханасы,
*  Еліміздегі ең үздік əскери қафедрасы,
*  Жеке телестудиясы,
*  Тамақтану комбинаты бар;
Бір сөзбен айтқанда қызықты жəне жарқын 

студенттік күндерді мазмұнды өткізуге толық жағдай 
жасалған.

- Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
түлектері арасынан барша Қазақстанның есімін 
жаһанға әйгілеген өміріміздің белді өкілдері, 
ғалымдар, мемлекет және қоғам қайраткерлері 
көптеп шыққан.

Университет ұжымы өзінің мол тәжірибесін 
осы заманғы жаңа технологиялармен байыта 
отырып, еліміздің аграрлық секторының 
индустриялдық-инновациялық жағынан 
дамуына айырықша үлес қосып келеді. 

Н.Ә. НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.

(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ғалымдары 
мен студенттерімен кездесудегі сөзінен).

ҰБТ-ға ақыл-ой мен бойдың сергектігі, жинақылығы,тынымсыз əрі жүйелі ой еңбегі қажет. Білімге деген шын құштарлық пен 
құрмет, жігерлі сілкініс пен ізденіс те артық болмайды. Қатаң тəртіпке бағыну,өзіңді-өзің үздіксіз қамшылаудың да пайдасы мол. 
Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) биылғы жылы маусымның 1-15 аралығында 13-рет,  еш өзгеріссіз бұрынғы технологияда өтетін бо-
лады. 2016 жылғы ҰБТ-да тест тапсырмаларының қорына енетін жаңартулар:

• Логикалық тест тапсырмаларының көбеюі; 
• Сұрақтарға диаграммалар, суреттер, кестелер, сызбалар (биология, география, химия, математика, физика пəндеріне) қосылуы;
• Тарихи құжаттар, жазба дереккөздермен жұмысты қамтитын тест тапсыр  ма лары;
• Мəтінді түсініп, ұғыну мақсатындағы тест тапсырмалары. 

Білім жəне ғылым минстрлігі биылғы жылы 
мектеп бітіруші түлектерге тө мен дегідей 
жеңілдік жасап отыр:

Ағымдағы жылы тестілеу қорытындысы бой-
ынша белгіленген төменгі шектік деңгейден 
өтпеген немесе «қанағаттанарлықсыз» (4 бал-
дан кем) баға алған тұлғалар үшін тестілеу 

нəтижелері қөрсетілген сертификаттары-
мен қайта кешенді тестілеуге кipyre рұқсат 
беру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте 
аудиторияда тəртіп сақтау ережесін бұзғаны 
жəне тестілеу қезінде тыйым салынған 
заттарды пайдаланғаны үшін тестілеуден 
шығарылғандарға қайта тестілеуден өтуге 
рұқсат берілмейді.

Қайта кешенді тестілеу тамыз айының 
соңында, шетелдік жоғары оқу орындары-
нан Қазақстан Республикасының жоғары 
оқу орындарына ауысу үшін студенттердің 
қешенді тестілеуімен 6ipre өткізіледі. 
Өтініштерді қабылдау мерзімі тамыз айының 
бастапқы он күнінде жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау жəне тестілеуді 
өтқізу Қазақстан Республикасының Білім 
жəне ғылым министірлігімен бекітілген 
ЖОО қабылдау комиссияларымен тамыз 
айының 20-24 аралығында жүзеге асырылады. 
Тестілеу ақылы түрде, бекітілген прейскурант 
бағасына сəйкес болады.(ҚР ЖОО-на түсу 
үшін өткізілетін тестілеудің бағасы - 2242 
теңге).

Қайта кешенді тестілеу 4 пəн бойынша, оның 
З-еуi міндетті пəн: оқыту тілі (мемлекеттіқ не-
месе орыс тілі) математика, Қазақстан тарихы 
жəне таңдайтын мамандығына байланысты 
4-ші таңдау пəні. Тестілеу уақыты 2 сағат 30 
минут.

Тестілеудің нəтижелері емтихан материал-
дарын өңдеу аяқталғаннан қейін тестілеу күні 
жарияланады. Апелляцияны өткізу pəciмі 
тестілеудің бұл түрінде қарастырылмаған.

Қайта қешенді тестілеудің қорытындысы 
бойынша белгіленген төменгі шекті деңгейден 
өткендер Қазақстан Республикасы жоғары оқу 
орындарына, ақылы бөлімге оқуға тапсыруы-

на мүмкіндік алады. Келесі ескеретін мəселе 
білім беру саласындағы 23 мамандыққа осы 
жылдан бастап мемлекттік білім грантын алу 
үшін 2-7 шілде аралығында шығармашылық 
емтихан тапсыруы тиіс.

2015 жылы 18-22 шілдеде өткізілген 
тестілеуге 78388 талапкер қатысты, оның 
ішінде 54884 талапкер қазақ тілінде, 23504 
талапкер орыс тілінде. Биылғы жылы бұл 

көрсеткіш бұданда жоғары болады деп 
күтілуде.

Талапкерлердің кешендік тестілеуге өті ні-
шін қабылдау: 20 маусым – 9 шілде. Шығар ма-
шылық мамандықтар үшін өтініш қабылдау: 
20 маусым – 1 шілде. Шығармашылық ем-
тихан: 2 – 7 шілде. Талапкерлерді кешенді 
тестілеу: 17 – 23 шілде. Білім грантын та-
ғайындау конкурсына өтініш қабылдау: 23 – 
31 шілде. Білім гранттарын тағайындау кон-
курсы: 1 – 10 тамыз.

Құрметті түлектер, Қазақстанның бо ла ша-
ғы сендерсіңдер, ал болашақ бүгіннен бас-
талады! Алдарыңда ұлы мақсат, міндеттер 
күтіп тұр. Асар белестерің, шығар биіктерің 
көп болсын! Сəл еңбектенсе, адамның мүм-
кін дігі шексіз. Ендеше, іске сəт! Жолдарың 
ашық болсын!

ИСАБЕК ЖАНАШЕВ,
Білімгерлер контингентін 

қалыптастыру институтының директоры

Жолыѕ болсын, жас тїлек!

Жалпы бакалаврға 33 мыңнан астам орын
ның 31400 азаматтық оқу бөлімдеріне, 1000
нан астамы Ішкі істер ЖООдарына және 900
дей өнер саласына бөлінген. 

Магистратураға азаматтық ЖООларға бө
лін  ген 7429 орынның 4429ы ғылыми педа
гогикалық және 3000 бейінді білім меке ме
леріне бөлінсе, докторантураға 628 орын 
бө лінген.

Ағымдағы жылы тестілеу қорытындысы бой
ынша белгіленген төменгі шектік деңгейден 
өтпеген немесе «қанағаттанарлықсыз» (4 бал
дан кем) баға алған тұлғалар үшін тестілеу 
нәтижелері қөрсетілген сертификаттарымен 
қайта кешенді тестілеуге кipyre рұқсат беру ту
ралы шешім қабылданды. Аудиторияда тәртіп 
сақтау ережесін бұзған және тестілеу қезінде 
тыйым салынған заттарды пайдаланғаны үшін 
тестілеуден шығарылған талапкерлерге  қайта 
тестілеуден өтуге рұқсат берілмейді.

Қайта кешенді тестілеу тамыз айының со
ңында, шетелдік жоғары оқу орындарынан 
Қа зақстан Республикасының жоғары оқу орын
дарына ауысу үшін студенттердің қешенді 
тестілеуімен 6ipre өткізіледі. 

Өтініштерді қабылдау қайта кешенді тес 
тілеуге қатысу үшін  1-8 тамыз және шарт
ты қабылданған тыңдаушылардың қо  сым  
ша кешенді тестілеуге қатысуы үшін – 5-12 
қаңтар ара лы ғында, тестілеуді өтқізу Қа  за қ с 
тан Республикасының Білім жә не ғы лым 
министірлігімен бекітілген ЖОО қа был 
дау комиссияларымен тамыз айының 19-24 
аралығында және шартты қабылданған тың
дау шылар үшін қосымша кешенді тестілеу – 
20-24 қаңтар аралығында жүзеге асырылады. 

Келесі ескеретін мәселе: білім беру са ла
сындағы 35 мамандыққа осы жылдан бастап 
мемлекеттік білім грантын алу үшін 27 шілде 
аралығында шығармашылық емтихан тапсы
руы тиіс. 

Талапкерлерден педагогикалық маман дық
тарға арнайы емтихан тапсыру үшін өтініштер 
қабылдау жоғары оқу орындарында  20 маусым 
мен 4 шілде аралығында жүзеге асырылады.

Арнайы емтихан 514 шілде аралығында өт
кізіледі.

Осындай мұғалімдікке талабы бар түлектер 
арнайы белгіленген базалық жоғарғы оқу ор
нына барып шығармашылық емтиханды тап
сырады.

Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді 
қабылдауды 20 маусым мен 9 шілде аралығында 
жоғары оқу орындарының қабылдау комиссия
лары жүргізеді.

Шығармашылық мамандықтар үшін өтініш 
қабылдау: 20 маусым1 шілде. Шығармашылық 
емтихан: 27 шілде.

Талапкерлерді кешенді тестілеу: 1723 шілде.
Білім грантын тағайындау конкурсына өті

ніш қабылдау: 2331 шілде.
Білім гранттарын тағайындау конкурсы: 110 

тамыз.
Қайта кешенді тестілеуге қатысу үшін, оқуға 

түсуші жоғары оқу орнының қабылдау комис
сиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, 
жалпы орта (орта жалпы) оқу орнын бітіргені ту
ралы аттестат немесе техникалық және кәсіптік 
(бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі) оқу орнын бітіргені туралы диплом 
(түпнұсқа), тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені 
туралы түбіртек, 3x4 көлеміндегі екі фотосурет, 
086У нысанындағы медициналық анықтама, 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшір
месін, сондайақ ҰБТ немесе кешенді тестілеу 
сертификатын тапсырады.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті оқуға 
талап жасаған түлек өз қалауын тапсын деген 
мақсатта еліміздің шалғай аудандарында 51 
кеңес беру пунктін ашып отыр. 

Биылғы жылы білім беру саласындағы тағы 
бір өзгешелік –  докторантураға кемінде 3 жыл 
еңбек өтілі және «магистр» дәрежесі бар неме
се медицина мамандығы бойынша резиденту
рада оқуын бітірген азаматтар қабылданатын 
болады. 

Құрметті түлектер, болашаққа жол тауып,  
армандарың орындалсын демекпін!

Исабек ЖАНАШЕВ,
Білімгерлер контингентін қалыптастыру 

институтының директоры
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарынан туындайтын міндеттер мен тапсырмаларды орындауда 
бірқатар жұмыстар жасалуда. Мемлекет басшысы қазіргі дүниежүзілік дағдарыс кезеңінде өндірушілерді қолдаудың маңызы зор екенін, 
оның ішінде ауыл шаруашылығы өндірісін  заман талабына сай жетілдіру жөнінде үнемі айтып келе жатыр. Президент пайымын 
ел тынысын  ауқымды түрде саралаған «Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласында тарқатқан 
түйінді ойлары тағы да айқындай түсті. Әсіресе, соңғы кезде осы бағдарламадағы 35-36 – қадамдарды жүзеге асыру шеңберінде ауыл 
шаруашылық жерлерін тиімді игеру міндеті өзектілігімен ел назарын аударды. 
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ҚазҰАУ  СІЗДЕРДІ  ШАҚЫРАДЫ!

ТАЛАПТЫҒА НҰР ЖАУАР!
Еліміздің ертеңгі нұрлы болашағының иегері - мектеп бітіруші жас түлек! Біз саған толағай табыс, зор жетістіктер тілейміз. Қымбатты ата-

ана, үкілеп қосқан баптаулы жүйріктеріңіз тобынан оза шауып, бəйге төрінен көрінсін! Ұлттық тестілеу сынағынан сүрінбей өтіп, үміттеріңізді 
ақтасын демекпіз.

Біз Сіздерді Қазақстандағы тарихы бай, тəжірибесі мол университетімізде қуанышпен қарсы алуға дайынбыз. Еліміздегі жетекші аграрлық 
жоғары оқу орны болып саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университетіне биыл 85 жыл толды. Осы уақыт аралығында университет 140 
мыңнан астам маман даярлап, еліміздің ғылымы мен білімін, агроөнеркəсіп кешенін дамытуға айрықша үлес қосып келеді.

Университет түлектерінің арасында 3 Кеңес одағының батыры, 35 Социалистік Еңбек Ері, 80-нен аса КСРО Жоғарғы Кеңесі мен ҚР 
Парламенті Мəжілісінің депутаттары, 60 академик, 12 Мемлекеттік сыйлықтың иегері, агроөндіріс саласын ұйымдастырушы атақты мамандар, 
мемлекет жəне қоғам қайраткерлері, министрлер мен əкімдер, ғалымдар мен жоғарғы білікті агроөндірістік кешен жетекшілері бар.

Университеттің миссиясы: «Əлемдік ғылым мен білім беру кеңістігі мен агроөндірістік кешеннің талаптарына сай бəсекеге қабілетті, 
мəдениеті жоғары, толерантты тұлға қалыптастыру үшін барлық жағдай жасау».

Аграрлық ғылым мен білімнің көшбасшысы бола отырып университет атақты ғалымдардың ірі мектебін қалыптастырды. Ауылшаруашылық 
саласына сапалы мамандар даярлауда 116 ғылым докторы, 19 PhD докторы, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 17 академигі мен корреспондент 
мүшесі, 290 ғылым кандидаты жұмыс жасайды. Ғылыми дəрежесі мен атағы бар оқытушылар 65% - ды құрайды.

Университет 40 бакалавр, 2 жоғары білім беру мамандығы бойынша, 39 мамандық бойынша магистратура жəне 19 мамандық бойынша 
«PhD» докторларын дайындайды. Университетте ерекше дамыған ғылым-білім инфрақұрылымы жұмыс жасайды. Олар: 6 ғылыми-зерттеу 
институты, 31 ғылыми-зерттеу лабораториясы, инновациялық жылыжай, 5 инновациялық орталық, оның ішінде Қазақ-Жапон инновациялық 
орталығы бар  2010 жылы университетке инновацияға бейімделген жоғары оқу орны мəртебесі берілген, бүгінде Ұлттық зерттеу Университетіне 
трансформациялану жүргізілуде.

2014 жылы Университет Ұлттық институционалды аккредитациядан жəне Германияның ACQUIN агенттігінің халықаралық 
мамандандырылған аккредитациясынан, ал 2015 жылы мемлекеттік аттестациядан өтті.

Университет ұжымы инновацияға, жаңалықтарға бейімделген, бəсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін барлық жағдайды жасауға 
кепілдік береді, жəне Сізді асыға күтеді. 

Т.ЕСПОЛОВ, 
ҚазҰАУ ректоры, академик, 

ҚР ҰҒА Вице-президенті 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
* Нарықтағы сұранысқа ие аграрлық салаға 

мамандар даярлайтын жəне Халықаралық 
Мамандандырылған аккредиттеуден өткен жалғыз 
Ұлттық аграрлық университет;

*   Мемлекеттік үлгідегі диплом береді;
* Студенттердің əлемнің 103 университетінде 

халықаралық бағдарлама негізінде білім алу мен 
тəжірибе алмасуына мүмкіндігі бар;

*   Қос диплом алуға;
* Магистратура мен докторантурада білімін 

жалғастыруға;
* Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

білім алуға мүмкіндік бар;
* Жоғары білікті профессорлық-оқытушылар 

құрамы қалыптасқан;
*  Бітіруші түлектер мемлекеттік ұйымдарда, ҚР 

Агроөнеркəсіп кешенінің аймақтық жəне жергілікті 
басқармаларында айрықша сұранысқа ие;

*  Заманауи материалдық-техникалық базасы бар;
*  Университет ғимараттары əсем Алматы қаласы-

ның экологиялық таза ауданында орналасқан;
*  12 оқу ғимараты мен 10 студенттер үйі,
*  Бай ғылыми кітапханасы,
*  Еліміздегі ең үздік əскери қафедрасы,
*  Жеке телестудиясы,
*  Тамақтану комбинаты бар;
Бір сөзбен айтқанда қызықты жəне жарқын 

студенттік күндерді мазмұнды өткізуге толық жағдай 
жасалған.

- Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
түлектері арасынан барша Қазақстанның есімін 
жаһанға әйгілеген өміріміздің белді өкілдері, 
ғалымдар, мемлекет және қоғам қайраткерлері 
көптеп шыққан.

Университет ұжымы өзінің мол тәжірибесін 
осы заманғы жаңа технологиялармен байыта 
отырып, еліміздің аграрлық секторының 
индустриялдық-инновациялық жағынан 
дамуына айырықша үлес қосып келеді. 

Н.Ә. НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.

(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ғалымдары 
мен студенттерімен кездесудегі сөзінен).

ҰБТ-ға ақыл-ой мен бойдың сергектігі, жинақылығы,тынымсыз əрі жүйелі ой еңбегі қажет. Білімге деген шын құштарлық пен 
құрмет, жігерлі сілкініс пен ізденіс те артық болмайды. Қатаң тəртіпке бағыну,өзіңді-өзің үздіксіз қамшылаудың да пайдасы мол. 
Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) биылғы жылы маусымның 1-15 аралығында 13-рет,  еш өзгеріссіз бұрынғы технологияда өтетін бо-
лады. 2016 жылғы ҰБТ-да тест тапсырмаларының қорына енетін жаңартулар:

• Логикалық тест тапсырмаларының көбеюі; 
• Сұрақтарға диаграммалар, суреттер, кестелер, сызбалар (биология, география, химия, математика, физика пəндеріне) қосылуы;
• Тарихи құжаттар, жазба дереккөздермен жұмысты қамтитын тест тапсыр  ма лары;
• Мəтінді түсініп, ұғыну мақсатындағы тест тапсырмалары. 

Білім жəне ғылым минстрлігі биылғы жылы 
мектеп бітіруші түлектерге тө мен дегідей 
жеңілдік жасап отыр:

Ағымдағы жылы тестілеу қорытындысы бой-
ынша белгіленген төменгі шектік деңгейден 
өтпеген немесе «қанағаттанарлықсыз» (4 бал-
дан кем) баға алған тұлғалар үшін тестілеу 

нəтижелері қөрсетілген сертификаттары-
мен қайта кешенді тестілеуге кipyre рұқсат 
беру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте 
аудиторияда тəртіп сақтау ережесін бұзғаны 
жəне тестілеу қезінде тыйым салынған 
заттарды пайдаланғаны үшін тестілеуден 
шығарылғандарға қайта тестілеуден өтуге 
рұқсат берілмейді.

Қайта кешенді тестілеу тамыз айының 
соңында, шетелдік жоғары оқу орындары-
нан Қазақстан Республикасының жоғары 
оқу орындарына ауысу үшін студенттердің 
қешенді тестілеуімен 6ipre өткізіледі. 
Өтініштерді қабылдау мерзімі тамыз айының 
бастапқы он күнінде жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау жəне тестілеуді 
өтқізу Қазақстан Республикасының Білім 
жəне ғылым министірлігімен бекітілген 
ЖОО қабылдау комиссияларымен тамыз 
айының 20-24 аралығында жүзеге асырылады. 
Тестілеу ақылы түрде, бекітілген прейскурант 
бағасына сəйкес болады.(ҚР ЖОО-на түсу 
үшін өткізілетін тестілеудің бағасы - 2242 
теңге).

Қайта кешенді тестілеу 4 пəн бойынша, оның 
З-еуi міндетті пəн: оқыту тілі (мемлекеттіқ не-
месе орыс тілі) математика, Қазақстан тарихы 
жəне таңдайтын мамандығына байланысты 
4-ші таңдау пəні. Тестілеу уақыты 2 сағат 30 
минут.

Тестілеудің нəтижелері емтихан материал-
дарын өңдеу аяқталғаннан қейін тестілеу күні 
жарияланады. Апелляцияны өткізу pəciмі 
тестілеудің бұл түрінде қарастырылмаған.

Қайта қешенді тестілеудің қорытындысы 
бойынша белгіленген төменгі шекті деңгейден 
өткендер Қазақстан Республикасы жоғары оқу 
орындарына, ақылы бөлімге оқуға тапсыруы-

на мүмкіндік алады. Келесі ескеретін мəселе 
білім беру саласындағы 23 мамандыққа осы 
жылдан бастап мемлекттік білім грантын алу 
үшін 2-7 шілде аралығында шығармашылық 
емтихан тапсыруы тиіс.

2015 жылы 18-22 шілдеде өткізілген 
тестілеуге 78388 талапкер қатысты, оның 
ішінде 54884 талапкер қазақ тілінде, 23504 
талапкер орыс тілінде. Биылғы жылы бұл 

көрсеткіш бұданда жоғары болады деп 
күтілуде.

Талапкерлердің кешендік тестілеуге өті ні-
шін қабылдау: 20 маусым – 9 шілде. Шығар ма-
шылық мамандықтар үшін өтініш қабылдау: 
20 маусым – 1 шілде. Шығармашылық ем-
тихан: 2 – 7 шілде. Талапкерлерді кешенді 
тестілеу: 17 – 23 шілде. Білім грантын та-
ғайындау конкурсына өтініш қабылдау: 23 – 
31 шілде. Білім гранттарын тағайындау кон-
курсы: 1 – 10 тамыз.

Құрметті түлектер, Қазақстанның бо ла ша-
ғы сендерсіңдер, ал болашақ бүгіннен бас-
талады! Алдарыңда ұлы мақсат, міндеттер 
күтіп тұр. Асар белестерің, шығар биіктерің 
көп болсын! Сəл еңбектенсе, адамның мүм-
кін дігі шексіз. Ендеше, іске сəт! Жолдарың 
ашық болсын!

ИСАБЕК ЖАНАШЕВ,
Білімгерлер контингентін 

қалыптастыру институтының директоры

Жолыѕ болсын, жас тїлек!



2 Аграрлық секторға мемлекеттің позитивті ықпалынсыз 
Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі сақталмайды. 
                                        

Н. НАЗАРБАЕВ

Food security of  Kazakhstan can not be provided without the positive state 
infl uence on the agricultural sector of the economy.

N. NAZARBAYEV

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Қазақ ұлттық аграрлық университеті дайындайтын мамандықтар:
- Бакалавриат – бакалавр біліктілігі, оқу мерзімі – 4 жыл; - Жоғары арнаулы ма-

мандар – маман біліктілігі, оқу мерзімі – 5 жыл; - Магистратура – академиялық дəреже 
– магистр, оқу мерзімі - 2 жыл; - PhD докторантура – ғылыми дəреже – PhD доктор, 

АГРОБИОЛОГИЯ ЖƏНЕ ФИТОСАНИТАРИЯ  ФАКУЛЬТЕТІ
(біліктілігі – «бакалавр», оқу мерзімі - 4 жыл)

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ
5В080100 АГРОНОМИЯ биология биология
5В080800 ТОПЫРАҚТАНУ  ЖƏНЕ  АГРОХИМИЯ биология биология
5В081100 ӨСІМДІК  ҚОРҒАУ  ЖƏНЕ КАРАНТИН биология биология
5В060800 ЭКОЛОГИЯ биология биология

Бұл мамандық иелері аграрлық сектордың ұйымдастырушылары ретінде ауылшаруашылық ұжымдарында, 
шағын кəсіпорындар мен өсімдік қорғау станцияларында, карантин жəне тұқым инспекцияларында, биофабрикалар 
мен жеміс-көкөніс жəне өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеуді ұйымдастыру саласын басқаруда, сақтау 
мекемелерінде, кеденде, экология, қоршаған ортаны қорғау, ғылыми-зерттеу орталықтарында, мемлекеттік жəне 
əкімшілік қызметтерде, аумақтық жəне жергілікті басқару ұйымдарында жұмыс істей алады. 

ГИДРОТЕХНИКА, МЕЛИОРАЦИЯ  ЖƏНЕ БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІ
(біліктілігі – «бакалавр», оқу мерзімі - 4 жыл)

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК  ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ
5В030100 ҚҰҚЫҚТАНУ дүние жүзі тарихы дүние жүзі тарихы
5В050600 ЭКОНОМИКА математика география
5В050700 МЕНЕДЖМЕНТ математика география
5В050800 ЕСЕП ЖƏНЕ АУДИТ математика география
5В050900 ҚАРЖЫ математика география

5В051000 МЕМЛЕКЕТТІК ЖƏНЕ 
ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ математика география

5В051100 МАРКЕТИНГ математика география
5В090800 БАҒАЛАУ математика география

5В080500 СУ РЕСУРСТАРЫ ЖƏНЕ СУДЫ 
ПАЙДАЛАНУ география география

5В081000 МЕЛИОРАЦИЯ, ЖЕРДІ  БАПТАУ  
ЖƏНЕ  ҚОРҒАУ математика биология

оқу мерзімі - 3 жыл;
Университет АБ №0142690 мемлекеттік лицензияға ие. Оқу мемлекеттік білім беру 

грантымен ақылы-келісім шарт негізінде жүргізіледі.

Бітіруші түлектер менеджер, маркетолог, есепші, экономист, инженер, юрист-
консультант жəне мемлекеттік, аумақтық жəне жергілікті басқару ұйымдарында, бизнес 
құрылымдарда, кеден, банктер мен фермаларда, салық ұйымдарында, аудиторлық 

жəне халықаралық компанияларда, ішкі істер құрылымында, сот ұйымдары мен 
прокуратурада, ауылшаруашылық кəсіпорындарында, жер басқармаларында, су 
пайдалану, қоршаған ортаны қорғау мен ғылыми мекемелерде қызмет атқара алады.

ОРМАН, ЖЕР  РЕСУРСТАРЫ  ЖƏНЕ  
ЖЕМІС-КӨКӨНІС ШАРУАШЫЛЫҒЫ  ФАКУЛЬТЕТІ

(біліктілігі – «бакалавр», оқу мерзімі - 4 жыл)

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ

5В080700 ОРМАН РЕСУРСТАРЫ ЖƏНЕ ОРМАН 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ математика география

5В090700 КАДАСТР математика география
5В080900 ЖЕМІС - КӨКӨНІС  ШАРУАШЫЛЫҒЫ математика биология
5В090300 ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ математика география

5В080300 АҢШЫЛЫҚТАНУ  ЖƏНЕ  АҢ  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ биология биология

 
Бітіруші түлектер орман, жер басқармаларында, орман кəсіпорындарында, табиғат 

қорғау, орман өсіру мен орман қорын тиімді пайдалану мекемелерінде, жер қатынастар 
бөлімінде, аң аулау инспекциясында, жылыжай кешендері мен тəлімбақтарында 
өнімдерді сақтау мен қайта өңдеу мекемелерінде қызмет атқара алады.

ВЕТЕРИНАРИЯ   ФАКУЛЬТЕТІ
 (жоғары арнайы білім, оқу мерзімі - 5 жыл)

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ
5В120100 ВЕТЕРИНАРЛЫҚ МЕДИЦИНА биология биология
5В120200 ВЕТЕРИНАРЛЫҚ САНИТАРИЯ биология биология

Мамандық иелері ветеринариялық мекемелер мен зертханаларда, нарықтарда, агроқұрылымдарда ветеринар 
дəрігері, санитарлық-эпидемиологиялық станцияларда, кеден мекемесінде, дəрі-дəрмек өндіретін биокомбинатта, 
ғылыми-зерттеу орталықтары мен жоғары оқу орындарында жұмыс жасай алады.

Университет коды – 024
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ДАЙЫНДАЙТЫН МАМАНДЫҚТАР

ТЕХНОЛОГИЯ ЖƏНЕ БИОРЕСУРСТАР ФАКУЛЬТЕТІ 
(біліктілігі – «бакалавр», оқу мерзімі - 4 жыл)

ƏСКЕРИ КАФЕДРА
Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің  əскери  кафедрасы  

1996 жылғы желтоқсанда ҚР Қорғаныс министрінің 4.12.1996 
жылғы №243 бұйрығымен Алматы     зоотехникалық-
малдəрігерлік     институты    мен   Қазақ    ауылшаруашылық 
институтының   əскери   кафедралары   негізінде   құрылды. 

Əскери  кафедрада  офицерлерді   даярлау   бағдарламасына  
сəйкес  төрт əскери- есеп  мамандықтары  бойынша  студенттер 
(оның ішінде ветеринария мамандығында оқитын студент 
қыздар)  білім  алады:

- Мотоатқыштар  бөлімшелерін,  бөлімдерін  жəне  
құрамаларын  жаяу  əскер  ұрыс машинасында қолдану  
(мотоатқыштар бөлімшелерінің командирлері); 

- Жалпы əскери мақсаттағы автокөлік бөлімшелерін, 
бөлімдерін жəне құрамаларын қолдану (автокөлік қызметінің 
офицерлері мен командирлері); 

- Азық-түлікпен қамтамасыздандыруды ұйымдастыру(тыл 
қызметінің офицерлері);

- Ветеринарлық-санитарлық  сараптау  (ветеринарлық-
сараптау  қызметінің офицерлері).

♦  Ауыл шаруашылығы – экономикамыздың негізгі тірегі.  ♦  Agriculture is the backbone of our economy.
                                                                              Джон Салазар                                                                               John Salazar

Мамандық иелері ауыл шаруашылығы комитеттері мен департаменттерінде,  
ауылшаруашылық кəсіпорындарында, ауыл шаруашылығы өндірісі салаларында, 
биотехнологиялық, ғылыми-зерттеу орталықтары мен мемлекеттік асылтұқымды мал 
зауыттарында, ауылшаруашылық өнімдерін өндіру жəне өңдеу кəсіпорындарында,  

мемлекеттік асылтұқымды инспекцияларында, азық-түлік корпорацияларында, балық 
өнімдерін өндіру кəсіпорындарында жəне мемлекеттік стандарттау, сертификаттау 
мекемелерінде, кеден, сараптау мекемелерінде жұмыс істей алады.

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ
5В070100 БИОТЕХНОЛОГИЯ биология биология

5В080200 МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН 
ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ биология биология

5В080400 БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖƏНЕ 
ӨНЕРКƏСІПТІК БАЛЫҚ АУЛАУ биология биология

5В072700 АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ химия химия

5В072800 ҚАЙТА ӨҢДЕУ ӨНДІРІСТЕРІНІҢ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ химия химия

5В073200 СТАНДАРТТАУ, СЕРТИФИКАТТАУ 
ЖƏНЕ МЕТРОЛОГИЯ математика физика

5В072400 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  МАШИНАЛАР 
ЖƏНЕ ЖАБДЫҚТАР физика физика

ИНЖЕНЕРЛІК  ФАКУЛЬТЕТІ
(біліктілігі – «бакалавр», оқу мерзімі - 4 жыл)

ШИФР МАМАНДЫҚ БЕЙІНДІК ПƏН ТАҢДАУ ПƏНІ
5В012000 КƏСІПТІК ОҚЫТУ (шығармашылық емтихан) математика физика
5В071200 МАШИНА ЖАСАУ математика физика

5В071300 КӨЛІК, КӨЛІКТІК ТЕХНИКА ЖƏНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР математика физика

5В073100 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖƏНЕ ӨМІР 
ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ математика физика

5В090100
КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖƏНЕ ЖҮК 
ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

математика физика

5В070200 АВТОМАТТАНДЫРУ ЖƏНЕ БАСҚАРУ математика физика
5В070300 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР математика физика

5В070400 ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖƏНЕ 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ математика физика

5В071700 ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАСЫ математика физика
5В071800 ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ математика физика

5В081200 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЭНЕРГИЯМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ физика физика

5В080600 АГРАРЛЫҚ ТЕХНИКА ЖƏНЕ  ТЕХНОЛОГИЯ физика физика
5В090900 ЛОГИСТИКА математика география

Мамандықтарды игерген түлектер техникалық,  сервистік қызмет көрсету 
орталықтарында жəне ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу мекемелерінде, 
ауылшаруашылық өндірісінің үрдістерін  механикаландыру жəне электрлендіру, 
жүк тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру (жол полициясында), 
энергетикалық  компанияларда, логистика, ақпараттық жүйелер орталықтарында, 

жобалау институттарында, ірі мемлекеттік жəне жекеменшік агроөнеркəсіптік 
кешендерінде, есептеу техникасы жəне бағдарламамен қамтамасыз ету 
саласында, жоғары оқу орындарында жəне де басқа да мемлекеттік орталықтарда 
қызмет атқарады. Мекемелерде кəсіби оқыту бойынша ұстаздық қызметін де 
атқара алады.

Əскери кафедра жастарға патриоттық тəрбие беруде орасан 
жұмыстар атқаруда. Кафедра базасында ҚазҰАУ патриоттық тəрбие 
беру орталығы құрылған.  

Аға ұрпақтың ерлігі мен батылдығын насихаттау студенттерге 
тəрбие беру процесінде кеңінен қолданылады. Университет 
түлектері мен қызметкерлері қатарынан 2 Кеңес Одағының батыры 
атағынын иегерлері – Əлікбай Қасаев – 28 панфиловшылардың бірі 
болса, Ерденбек Нетқалиев Ұлы Отан соғысының соңғы кезеңінде 
ерлігімен көзге түскен батырдың бірі.

Цикл сабақтарды сапалы өткізу үшін оқу-материалдық, 
техникалық құралдармен жабдықталған. Олар: тактикалық 
дайындық, атыс дайындығы сыныптары, ату жаттығуын өткізуге 
арналған арнайы сынып(лазерлі тир), техникалық дайындықта оқу 
үрдісін өткізу, норматив жасау үшін бөлшектелген ЖƏМ-1. 

Оқу үрдісін сапалы өткізу үшін ұрысты басқару, инженерлік 
дайындық, тəрбие жұмыстарының əдістемесі, əдістемелік 
дайындыққа арналған компьютермен жабдықталған сыныптар бар. 

Университет коды – 024
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♦   Оқыған озар, оқымаған тозар
     

♦   Learning is the eye of mind
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ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚР Үкіметінің 09 шілде 2013 ж. № 698 
Қаулысына сəйкес ҚазҰАУ-нің «Білім» 

(5В012000), «Ауыл шаруашылығы 
ғылымдары» (5В080100 - 5В081200) жəне 

«Ветеринария» (5В120100 - 5В120200) 
мамандықтары бойынша мемлекеттік 
білім грантына конкурсқа қатысу үшін 
тестілеу нəтижелері кемінде 60 балл, 

оның ішінде бейінді пəн бойынша кемінде                
7 балл, ал қалған пəндер бойынша кемінде 

4 балл жинау қажет.

ҚҰЖАТТАР ҚАБЫЛДАУ 
ТƏРТІБІ: 

- Ұлттық Бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) тапсыру мерзімі -1 - 
15 маусым аралығы;

- Кешендік тестілеуге (КТ) - 20 маусымнан  9  шілдеге 
дейін;

- Магистратура жəне PhD докторантураға-20 маусымнан 
20 шілдеге дейін;   

- Мемлекеттік білім грантына конкурсқа құжат қабылдау - 
23 - 31 шілде аралығында. 

Кешендік тестілеуге құжат қабылдау 19 - 23 шілде 
аралығында қазақ немесе орыс тілінде, таңдаған мамандыққа 
сəйкес таңдау пəні арқылы жүргізіледі. Мемлекеттік грант 
конкурсына қатысу үшін бейіндік пəннің балы ескеріледі, яғни  
бейіндік пəннен 7 балл, ал қалған пəндерден кемінде 4 балл 
болуы қажет.

Кешенді тестілеуге жəне мемлекеттік білім грантына 
конкурсқа қатысу үшін өткізілетін ҚҰЖАТТАР:

- белгіленген үлгі бойынша өтініш; 
- аттестат немесе диплом (тұпнұсқа);
- Ұлттық бірыңғай тестті (ҰБТ) тапсырғаны туралы 

мемлекеттік сертификат немесе кешенді тестілеуге қатысу 
үшін қажетті ақыны төлегені туралы түбіртек (Банк 
Центркредиттен);

- көлемі 3х4 фотосурет - 6 дана;
- жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (шет ел 

азаматы үшін қазақ немесе орыс тіліне аударылған нотариалды 
расталған көшірмесі);

- 086У нысандағы медициналық анықтама, флюорография 
түсірмесімен;  

- 063 нысандағы егу картасы; 
- əскерге тіркеу куəлігінің көшірмесі.
Барлық оқу бөліміне студенттер қатарына оқуға қабылдау 

тамыздың 10 – 25 аралығында, магистратураға - 30 тамызға 
дейін жүргізіледі.

НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Орта кəсіптік арнайы білімі бар (колледж) талапкерлер 
мамандықтарына сəйкес, мемлекеттік білім грантына 
немесе ақылы келісім-шарт бойынша оқуға түсіп, 3 жылда 
жоғары білімді бакалавр дəрежесіне ие бола алады. Ал, 
жоғары білімі бар мамандар таңдаған мамандығы бойынша 
сырттай оқу арқылы 2 жыл ішінде ақылы келісім-шарт 
негізінде екінші  жоғары білім дəрежесін ала алады. 

Сырттай оқу бөлімінде білім алуға тек  5В012000 
– «Кəсіптік оқыту»  мамандығы бойынша ғана ақылы 
келісімшарт негізінде  1 курстан қабылданады. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің əскери 
кафедрасы ҚР қарулы күштер қатарына қажетті запастағы 
офицерлерді даярлау бағдарламасына сəйкес төрт əскери-
есеп мамандықтары бойынша  студенттерге білім береді.   

4 Университет коды – 024

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ  АГРАРЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 
талапкерлерді оқуға шақырады

КОД 024

№ Шифр Мамандықтардың атауы

2015 жылғы  мемлекеттік  білім  беру 
гранттарының бөлінуі
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Б  И  О  Л  О  Г  И  Я

1 5В060800 Экология 139 139 104 35 - - - биол. 90 86 - -

2 5В070100 Биотехнология 205 205 154 51    биол. 96 92 93 81

3 5В080100 Агрономия 340 247 186 61 93 70 23 биол. 84 77 81 72

4 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 
технологиясы 270 240 180 60 30 22 8 биол. 83 76 81 72

5 5В080300 Аңшылықтану жəне аң шаруашылығы 30 20 15 5 10 8 2 биол. 80 73 78 68

6 5В080400 Балық шаруашылығы жəне өнеркəсіптік 
балық аулау 40 30 22 8 10 8 2 биол. 86 74 84 71

7 5В080800 Топырақтану жəне агрохимия 114 100 75 25 14 10 4 биол. 82 72 80 68

8 5В080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 25 20 15 5 5 4 1 биол. 83 77 83 67

9 5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау жəне қорғау 55 50 37 13 5 4 1 матем. 82 71 80 64

10 5В081100 Өсімдік қорғау жəне карантин 210 180 135 45 30 22 8 биол. 84 75 82 70

11 5В120100 Ветеринарлық медицина 295 295 221 74 - - - биол. 86 79 84 75

12 5В120200 Ветеринарлық санитария 152 152 114 38 - - - биол. 89 82 87 77

Ф  И  З  И  К  А

1 5В012000 Кəсіптік оқыту 474 424 318 106 50 38 12 матем. 78 68 76  -

2 5В070200 Автоматтандыру жəне басқару 227 207 155 52 20 15 5 матем. 100 92 89 75

3 5В070300 Ақпараттық жүйелер 350 350 262 88    матем. 100 98 89 73

4 5В070400 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету 471 440 330 110 31 23 8 матем. 90 85 - -

5 5В071200 Машина жасау 510 490 367 123 20 15 5 матем. 80 72 - -

6 5В071300 Көлік, көліктік техника жəне технологиялар 440 420 315 105 20 15 5 матем. 87 82 83 69

7 5В071700 Жылу энергетикасы 230 210 157 53 20 15 5 матем. 89 87 85 71

8 5В071800 Электр энергетикасы 300 280 210 70 20 15 5 матем. 93 90 88 77

9 5В072400 Технологиялық машиналар жəне жабдықтар 480 460 345 115 20 15 5 физика 81 75 78 63

10 5В073100 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір 
тіршілігінің қауіпсіздігі 90 80 60 20 10 8 2 матем. 90 83 86 69

11 5В073200 Стандарттау, сертификаттау жəне 
метрология 110 100 75 25 10 8 2 матем. 100 92 90 75

12 5В080600 Аграрлық техника жəне технология 235 200 150 50 35 26 9 физика 77 67 75 58

13 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен 
қамтамасыз ету 59 49 37 12 10 8 2 физика 84 81 80 68

14 5В090100 Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалысы мен 
тасымалдауды ұйымдастыру 85 70 52 18 15 11 4 матем. 100 100 94 91

Г  Е  О  Г  Р  А  Ф  И  Я

1 5В050600 Экономика 30 30 22 8 - - - матем. А96 А90 А94 А88

2 5В050700 Менеджмент 35 35 26 9 - - - матем. А95 А89 А93 95

3 5В050800 Есеп жəне аудит 45 45 34 11 - - - матем. А96 А92 А94 А86

4 5В050900 Қаржы 30 30 22 8 - - - матем. А97 А91 - -

5 5В051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 45 45 34 11    матем. А95 Н100 А93 91

6 5В051100 Маркетинг 20 20 15 5    матем. А92  100 А88 89

7 5В080500 Су ресурстары жəне суды пайдалану 190 170 128 42 20 15 5 геогр. 85 80 81 74

8 5В080700 Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы 75 65 49 16 10 8 2 геогр. 84 83 82 75

9 5В090300 Жерге орналастыру 30 30 22 8    матем. 94 90 90 87

10 5В090700 Кадастр 30 30 22 8    геогр. 100 89 91 87

11 5В090800 Бағалау 20 20 15 5    матем. 97 100 90 85

12 5В090900 Логистика 40 40 30 10    матем. А91 100 Н100 90

Х  И  М  И  Я

1 5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 190 170 127 43 20 15 5 химия 83 77 82 69

2 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 160 150 112 38 10 8 2 химия 80 71 79 63

Д  Ү  Н  И  Е     Ж  Ү  З  І    Т  А  Р  И  Х  Ы

1 5В030100 Құқықтану 55 55 41 14  - - д.ж.т А87  100 - -

Қабылдау комиссиясы: 8 (727) 264-06-13,  264-08-54, www.kaznau.kz                                                                                                                                      


