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2017 -2018 оқу жылында жаңа форматтағы Білімгерлер 

контингентін қалыптастыруды ұйымдастыру



2

Жоғары білімге қол жеткізуде әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз
ететін тәуелсіз бағалау жүйесін құру.

 білім грантына қол жеткізу үшін әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз
ету.
 алыс шалғай аудандағы әлеументтік қамтамасыз етілмеген дарынды
түлектердің білім сапасын бағалауда әділдік пен нақтылықты көтеру.

1. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы.
2. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу ережесі.
3. Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі
ережесі.

4. ҰБТ, ТКТ ұйымдастыру мен өткізу бойынша нұсқаулықтар.
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Барлық емтихан мектептерде өтеді. 

Жазбаша және ауызша емтихандар, 

сонымен қатар, тестің жауап

парақтары мектептердегі пән

бойынша емтихан комиссиясы дұрыс

жауап кодтары арқылы тексеріліп

бағалайды.

Аттестация қортындылары туралы 

барлық материалдарды Ұлттық 

тестілеу орталығы білім 

басқармаларына жеткізеді. Ал білім 

басқармалары мектептерге жеткізеді.

Тестілеу пәндері:

4 міндетті 
пән

Алгебра және 
талдау 

бастамалары

Ана тілі және
әдебиет (эссе 

жазу)

Қазақстан
тарихы
(ауызша
емтихан)

Орыс (қазақ) тілінде 
оқытатын 

мектептердегі қазақ 
(орыс) тілі

Таңдау пәні
бойынша

(тест)

Әдебиет

Биология

Физика

География

Химия

Шет тілі

Дүние жүзі
тарихы



№ 

р/с
Пән

2 

(қанағаттанар

лықсыз)

3

(қанағаттанар

лықсыз)

4 

(жақсы)

5

(өте жақсы)

1 Орыс, өзбек, ұйғыр, және 

тәжік тілінде оқытатын 

мектептер үшін қазақ тілі

0-8 9-26 27-32 33-40

2 Қазақ тілінде оқытатын 

мектептер үшін орыс тілі

0-8 9-26 27-32 33-40

3 Геометрия 0-12 13-28 39-48 49-60

4 Физика 0-12 13-28 39-48 49-60

5 Химия 0-12 13-28 39-48 49-60

6 Биология 0-12 13-28 39-48 49-60

7 География 0-12 13-28 39-48 49-60

8 Дүние жүзі тарихы 0-12 13-28 39-48 49-60

9 Орыс әдебиеті 0-12 13-28 39-48 49-60

10 Қазақ әдебиеті 0-12 13-28 39-48 49-60

11 Ағылшын тілі 0-8 9-26 27-32 33-40

12 Француз тілі 0-8 9-26 27-32 33-40

13 Неміс тілі 0-8 9-26 27-32 33-40

14 Информатика 0-6 7-13 14-20 21-27

Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласы
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Әрбір пән бойынша сұрақтар саны – 20, 

Бейінді пәндер бойынша ұсынылған 30 

сұрақ; бес жауаптың ішінен тек жалғыз

дұрыс жауабы бар 20 сұрақтан, көп

жауаптың ішінен бірнеше дұрыс

жауаптары бар 10 сұрақтан құралады.

Білім беру гранттарын тағайындау

конкурсына қатысу үшін балдардың ең

төменгі деңгейі - 50 балл, соның ішінде

бейіндік пәннен 7 балдан, ал қалған

пәндерден 4 балдан кем болмауы керек.

3,5 сағат (210 минут).

Уақыты: Тестілеу пәндері:

3 міндетті
пән

Математикалы
қ сауаттылық

Қазақстан
тарихы

Орыс (қазақ) тілінде 
оқу сауттылығы

таңдау
бойынша 2 

бейіндік пән

Биология + 
Химия

Тарих + Адам, 
Қоғам, Заң

Математика + 
Физика

География + 
Шет тілі

Химия + Физика

Әдебиет + 
Тарих

Шет тілі + Тарих

Бір пәннен 4 балдан кем алған жағдайда талапкер БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН

ТАҒАЙЫНДАУ КОНКУРСЫНА ҚАТЫСА АЛМАЙДЫ

География + 
Математика

Биология + 
География





Басым құқыққа ие иегерлері
тізіміне енген өзгерістер

- (Назарбаев интеллектуалды
мектептері) дербес білім беру 
ұйымдарының

тізімнен алынды

- Техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім 
берудің кәсіптік оқу 
бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымын 
бітіргендігі туралы құжаты бар, 
біліктілігі болуы және 
мамандығы бойынша кемінде 
бір жыл еңбек өтілі бар 
тұлғалардың 

тізімге енгізілді

Қорытынды бағаларды баллға
ауыстыруда ҚР БҒМ 
бұйрығына сәйкес ҰБТ 
нәтижесімен сертификат  
берілетін тізімге енгізілген
өзгеріс

• Жалпы білім беретін
пәндер бойынша
халықаралық
олимпиадалар мен ғылыми
жобалар конкурстарының
ағымдағы жылғы
қатысушылары Тізімнен 
алынды



Ағымдағы жылы ЖОО-ға түскісі келетін бітірушілер

«Алтын белгі» иегерлері

Жалпы орта білім туралы үздік аттестат иегерлері

Өзбек, ұйғыр және тәжік тілінде жалпы білім беретін мектептердің бітірушілері – ерікті түрде
мемлекеттік немесе орыс тілдерінде

Ағымдағы жылғы оқушылардың ғылыми жарыстары мен жалпы білім беретін пәндер бойынша
республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері

4925 

мектеп



Арнайы емтиханның мақсаты – талапкерлерді педагогикалық бағытқа
икемділігін анықтау

• Педагогикалық бағытқа икемділігі анықталады :

• Психологиялық тестілеу арқылы

• Педагогикалық жағдайды шешу арқылы

1. Талапкердің педагогикалық бағытқа икемділігін зерттеу;
2. Талапкердің кәсібилік бағытының деңгейін анықтау;
3. Коммуникативті және ұйымдастырушылық бейімінің сауалнамасы.
Максималды балл саны – 10 балл.

Психологиялық тестілеу:

Педагогикалық жағдай:

Педагогикалық жағдайды шешуде талапкерге педагогикалық

амалды талап ететін өмірлік тарихы, оқиға беріледі.
Максималды балл саны - 15.

Педагогикалық жағдайды шешу үшін әр талапкерге 20 минут беріледі.
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Іс-шара Мерзімі

ҰБТ-ға өтініш қабылдау 10 наурыз – 10 мамыр

Ұлттық бірыңғай тестілеу 20 маусым – 1 шілде

ТКТ-ға өтініш қабылдау

Шығармашылық мамандықтар үшін

20 маусым – 9 шілде

20 маусым – 1 шілде

Шығармашылық емтихан 2 – 7 шілде

Талапкерлерді кешенді тестілеу 17 – 23 шілде

Білім грантын тағайындау конкурсына

өтініш қабылдау

23 – 31 шілде

Білім гранттарын тағайындау

конкурсы

1 – 10 тамыз

«Білім» бағытындағы мамандықтарға түсу үшін арнайы емтихандар

Құжаттарды қабылдау 20 маусым – 9 шілде

Емтиханды өткізу 2 шілде – 18 тамыз

Ескерту: арнайы емтихандарға өтініш қабылдау және емтихан күндерінің мерзімдері нақты емес, 

оларда өзгерістер болуы мүмкін



Колледж түлектері

 Ұқсас мамандықтар бойынша қысқартылған оқу мерзіміне түсетін

техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен

кейінгі) білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының

бітірушілері үшін де жоғары оқу орындарына қабылдау емтихандарын 2

блокпен өткізу қарастырылуда.

 1-блок – мамандықтар тобы үшін жалпы пән бойынша.

 2-блок – бейіндік пән.

 Қысқартылған оқу мерзіміне түсетін техникалық және кәсіптік (бастауыш

немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін тест тапсырмаларын

саны мамандықтар тобы үшін жалпы пән бойынша – 20, ал бейіндік пән

бойынша – 40-ты құрайды.

 Әрбір бес жауаптан бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмасы 1 балмен,

көптеген ұсынылған дұрыс жауаптардан бір немесе бірнеше дұрыс жауабы

бары 2 балмен бағаланады.

 Жалпы алғанда, тапсырмалардың саны 60-ты, ал максималды балл 70

балды құрайды деп болжамдалуда. Бұл ретте шекті балл 35-ді құрайтын

болады.
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Тестілеу нәтижелері бойынша емтихан ведомосы бітірушінің ЖСН, ТЖК (бітірушінің
аты-жөні ЖСН-ға ауыстырылды) аудитория және пәндер бойынша жинаған баллдың
көрсетілуімен ақпараттық тақталарда ілінеді

Жалпы білім беру аттестатына қорытынды бағаларды қою үшін білім беру 
ұйымдарының бөлінісінде бітірушінің аты-жөні мен пәндер бойынша жинаған баллдың 
көрсетілуімен тестілеу нәтижелерінің емтихан ведомостары Мемлекеттік комиссияға 
тапсырылды. Аттестатқа бітірушінің жылдық қорытынды бағасы мен тестілеу нәтижесі 
бойынша алынған баллды есептеп ортақ арифметикалық баға қойылады

Тестілеу нәтижелерін ҰТО-ның www.testcenter.kz сайтынан бітірушінің ТЖК немесе 
ЖСН енгізу арқылы көруге болады. ҰБТӨП-те емтихан нәтижелері өңделіп болғаннан 
кейін тестілеу нәтижелері сайтқа ілінеді.

http://www.testcenter.kz/


Әрбір пән бойынша сұрақтар саны – 20, 

Бейінді пәндер бойынша ұсынылған 30 

сұрақ; бес жауаптың ішінен тек жалғыз

дұрыс жауабы бар 20 сұрақтан, көп

жауаптың ішінен бірнеше дұрыс

жауаптары бар 10 сұрақтан құралады.

Білім беру гранттарын тағайындау

конкурсына қатысу үшін балдардың ең

төменгі деңгейі - 50 балл, соның ішінде

бейіндік пәннен 7 балдан, ал қалған

пәндерден 4 балдан кем болмауы керек.

3,5 сағат (210 минут).

Уақыты: Тестілеу пәндері:

3 міндетті
пән

Математикалы
қ сауаттылық

Қазақстан
тарихы

Орыс (қазақ) тілінде 
оқу сауттылығы

таңдау
бойынша 2 

бейіндік пән

Биология + 
Химия

Тарих + Адам, 
Қоғам, Заң

Математика + 
Физика

География + 
Шет тілі

Химия + Физика

Әдебиет + 
Тарих

Шет тілі + Тарих

Бір пәннен 4 балдан кем алған жағдайда талапкер БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН

ТАҒАЙЫНДАУ КОНКУРСЫНА ҚАТЫСА АЛМАЙДЫ

География + 
Математика

Биология + 
География
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Таңдау пәнінің мамандықтар бойынша үлесі

№ 1 бейіндік пән 2 бейіндік пән Мамандықтар саны

1 математика физика 52

2 математика география 18

3 биология химия 22

4 биология география 12

5 шет тілі история 10

6 география шет тілі 4

7 тарих Адам. Қоғам. Құқық 5

8 тарих география 7

9 химия физика 5

10 Оқу тілі және әдебиет история 7

11 шығармашылық шығармашылық 33

Барлығы: 175





19



Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
Министрлігі www.edu.gov.kz

Білім және ғылым 
саласындағы бақылау 
комитеті 
http://control.edu.gov.kz

Ұлттық тестілеу орталығы
www.testcenter.kz

ҰБТ туралы негізгі
мәліметтер

Нормативті құқықтық
құжаттар

ҰБТ өткізу ережесі мен 
тәртібі

Тест тапсырмаларының
спецификациясы

ҰБТ тест 
тапсырмаларының

шамалас нұсқаулары

ҰБТ жаңалықтары



Ұлттық тестілеу орталығының әлеуметтік желілерінде

https://vk.com/testcenterkz
https://www.youtube.com/ch
annel/UCzmZObVJTezesGyI

EKw6h-Q

https://www.facebook.c
om/testcenterkz

/https://instagram.com/t
estcenterkz

 Ұлттық бірыңғай тестілеуді

ұйымдастыру және оны өткізу

бойынша туындаған барлық

сұрағына жауап таба алада. 

 Берілген ақпарат дереккөздері

тестілеуге дайындық әдістері

мен оқыту материалдары туралы

ақпараттарды ұсынатын болады. 

www.testcenter.kz сайтында берілген түймешелерді басу арқылы әлеуметтік желілерге оңай кіруге мүмкіндік 

болады 

http://www.testcenter.kz/


1. Байқау сынағының кітапшасына нұсқау нөмірі беріліп, құрамында тестілеу 

пәндері бойынша тест тапсырмалары жинақталған. 

2. Апелляция бойынша ақпараттар.

3. Тестілеу кезінде тәртіп сақтау ережесі



Назар қойып 

тыңдағандарыңызға 

рахмет!
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