


Нормативтік құжаттар:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы.

2. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесі

3. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу нұсқаулығы.



Гранттарды
тағайындау
бойынша
куәліктерді
басып шығару
және тапсыру

конкурс өткізу

конкурсты
өткізуге
дайындық

Білім беру 
гранттарын
тағайындау
бойынша
конкурсқа қатысу
үшін құжаттарды
қабылдау

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу кезеңдері:

Қазақстан
Республикасы Білім

және ғылым
министрлігі

Ұлттық тестілеу
орталығы

Республикалық
конкурстық

комиссия

Жоғары оқу
орындары

Талапкер

Конкурсты өткізуші ұйымдастырушылар мен атқарушылар:



Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Конкурсқа қатысу үшін
ең төменгі баллдар:

• мемлекеттік, мемлекеттік
емес, жеке меншік ЖОО-ға
– 50 балл;

• Ұлттық ЖОО – 70 балл 
(«Білім», «Ветеринария», 
«Ауыл шаруашылығы
ғылымдары») 
манандықтарының топтары
- 60);

• «Жалпы медицина» 
мамандығына – 65 балл).

Пәндер шеңберінде

баллдарға қойылатын

төменгі талаптар:

• Тестілеудің әр бір пәнінен –
кемінде 4 балл;

• бейінді пәннен – кемінде 7 

балл;

• Әрбір шығармашылық
емтиханнан – кемінде 10 

балл.

Пәндерге қойылатын

талаптар:

•Мамандықтарды таңдауда
бекітілген тізбеге сәйкес
пәннің сәйкестігі;

•Таңдау пәні сәйкес жағдайда
төрт мамандықты көрсету
мүмкіндігі бар;

•Төмендегі пәндер бойынша
баллдар есепке алынады: 
қазақ тілі немесе орыс тілі
(оқыту тілі) , Қазақстан
тарихы, математика, таңдау
пәні;

•Шығармашылық пәндерді
таңдағанда – бір мамандық
және шығармашылық
емтихан өткен ЖОО 
көрсетіледі.



Басым құқық иегерлері:

«Алтын белгі» белгісіне ие болған бітірушілер

орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік біліктілігін растайтын
беру ұйымы туралы құжаты бар және мамандығы бойынша кемінде
бір жыл еңбек өтілі бар тұлғалар

жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми
жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі
дипломдармен марапатталған), орындаушылардың республикалық және халықаралық
конкурстарының және спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі
дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сондай-ақ өздері
таңдаған мамандықтары олимпиаданың, конкурстың немесе сәйкес келген жағдайда, 
жалпы білім беретін пәндер бойынша ағымдағы жылғы Президенттік, республикалық
олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші
дәрежелі дипломдармен марапатталған) жеңімпаздары.

ЖОО-ға қабылдау квоталары:
Ауыл (село) жастары

30%

Ауыл (село) жастары
арасынан шыққан

азаматтар үшін
мамандықтар

бойынша конкурс

30%

Қазақстан

2 %

Қазақстан
Республикасының
азаматтары болып
табылмайтын ұлты

қазақ өкілдері

2 %

I және II топтағы
мүгедектер, бала 

кезінен мүгедектер,

1%

Ұлы Отан соғысының
қатысушылары мен 

мүгедектеріне
теңестірілген адамдар

0,5%

жетім балалар мен 
ата-аналарының
қамқорлығынсыз
қалған балалар

1%



ЖОО-ға қабылдауға басым құқық иегерлері мен квоталары

бар құжаттармен растау:

• аттестатАлтын белгі

• аттестат
Дербес білім беру ұйымдарының

бітірушілері

• Жеңімпаз дипломы

• Басым құқық иегері ретінде ҚР БжҒМ тізімінде бекітілген талапкердің
фамилиясының бар болуы

Олимпиада мен ғылыми
жобалардың жеңімпаздары

• Оралман куәлігінің көшірмесі

• Шетел азаматының паспорты немесе Қазақстан Республикасында
шетелдіктің ықтиярхаты (вид на жительство)

Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылмайтын, 

ұлты қазақ өкілдері

• Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігі бақылау және әлеуметтік қорғау бойынша аймақтық ұйыммен
берілген мүгедек жөніндегі анықтамасы

I-II топтағы мүгедек, бала кезден
мүгедек, мүгедек-балалар

• КЕЛЕСІ ҚҰЖАТТАР:

• Екі бірдей ата-анасының немесе жалғыс ата-анасының қайтыс болуы 
туралы куәліктің көшірмесі, немесе ата-анасының жоқтығын растайтын 
басқа да құжаттар (ата-анасы құқығынан айрылған немесе шектеу 
қойылған, хабарсыз кеткен деп танылған, қаза болған деп мәлімделген, 
ата-ана болуға қабілеті болмау (қабілетсіздік));

• әкімшіліктен қамқоршыны (жанашыр) тағайындау туралы қаулының 
көшірмесі;

• баланы патронатты тәрбиеге беру туралы келісім-шарттың көшірмесі;

• Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балаларға 
арналған мекемеге келуі туралы фактыны растайтын анықтама. 

жетім балалар және ата-
аналарының қамқорлығынсыз

қалған балалар



ЖОО-ға қабылдауға басым құқық иегерлері мен квоталары

бар құжаттармен растау:

•жеңілдікке құқығы бар екендігін растайтын белгіленген үлгідегі куәлігі
немесе зейнеткерлік куәлігі;

•Басқа мемлекет аумағында жауынгерлік істерге қатысқандығын
растайтын әскери комиссариаттан белгіленген үлгідегі куәлігі немесе
басқа мемлекет аумағында жауынгерлік істерге қатысқандығын
растайтын әскери билеті, Ауғанстанда кеңестік әскери контингентін
қамтамасыз еткендігін растайтын құжат және жарақат алғандығын, 
жарымжандық және зақымданғандығын растайтын медициналық
құжаттар, бұрынғы КСРО кезінде жауынгерлік істерге қатысқандығы үшін
берілген орден мен медальға қоса куәлігі;

•Чернобыль атом электростанциясы апаты зардабын жоюға
қатысушының куәлігі немесе Чернобыль атом электростанциясының
апатынан және азаматтық немесе әскери объектілерде басқа да 
радиациялық апаттардың зардабын жоюға қатысқандығын растайтын
құжат, тікелей ядролы сынамаларға, оқытуларға қатысқан және
қатысқандығын растайтын әскери комиссариаттан анықтама немесе
Төтенше жағдайлар Министрлігінен азаматтық немесе әскери
объектілерде радиациялық апаттардың зардабын жоюға қатысқандығын
растайтын құжат.

Ұлы Отан
соғысына

қатысушыларға
теңестірілген

тұлғаларға
жеңілдік



ЖОО-ға қабылдауға басым құқық иегерлері мен квоталары

бар құжаттармен растау:

• Әскери қызметкер қатарындағы мүгедек куәлігі (Кеңес Армиясы мүгедегінің жеңілдікке
құқылы екендігі), жарақат алғандығы туралы, жарымжан болуы, зақымдануы, мүгедектігі
туралы туралы анықтама, әскери комиссариаттан жауынгерлік іс-әрекеттерге
қатысқандығын растайтын құжаты немесе жеңілдікке құқылы жөніндегі белгісімен куәлігі;

• жарақат алғандығы туралы, жарымжан болуы, зақымдануы, мүгедектігі туралы анықтама
немесе белгіленген үлгідегі куәлік, Ішкі істер органынан, Ұлттық қауіпсіздік комитетінен
сәйкесінше анықтама немесе жеңілдікке құқылы екендігін растайтын зейнеткерлік куәлігі;

• Жарақат алғандығы туралы, жарымжан болуы, зақымдануы, мүгедектігі туралы анықтама
немесе белгіленген үлгідегі куәлік, әскери комиссариаттан анықтама, жауынгерлік іс-
әрекеттерге қатысқандығы туралы анықтама немесе жеңілдікке құқылы екендігін
растайтын зейнеткерлік куәлігі;

• Жарақат алғандығы туралы, жарымжан болуы, зақымдануы, мүгедектігі туралы анықтама,
белгіленген үлгідегі куәлік немесе басқа елдерде әскери контангент қатарында болып,
салдарынан мүгедек болғандығын және осы категорияға жататындығын растайын құжат;

• Чернобыль атом электростанциясының апатын жоюға қатысып, салдарынан мүгедек
болғандығы туралы халықты әлеуметтік қорғау аясындағы орталық атқарушы
органдарының аймақтық бөлімшелерінен анықтама, белгіленген үлгідегі құжат немесе
азаматтық және әскери объектілерде басқа да радиациялық апаттардың зардабын жоюға
қатысқан, тікелей ядролы сынамаларға, оқытуларға қатысып, радиация салдарынан ауруға
шалдыққанын растайтын Орталық ведомствоаралық кеңестің тұжырымдамасы.

Ұлы Отан
соғысына

қатысушыларға
теңестірілген

тұлғаларға
жеңілдік



Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына

қатысу үшін құжаттарды қабылдау:

Талапкер
ЖОО

Белгіленген
үлгіде бланкідегі

өтініш

Білімі туралы
құжат (тұпнұсқа)

ҰБТ немесе ТКТ 
сертификаты 

3×4 көлемінде
2 фото сурет

медициналық
анықтама

(форма 086-У)

Жеке куәлігінің
көшірмесі



Өтініш бланкісін толтыру тәртібі:

1 секторда

талапкердің жеке
куәлігі мен 
сертификатына
сәйкес тегі
толтырылады;
2 секторда

талапкердің
сертификатында
көрсетілген ТЖК 
толтырылады;

3 секторда талапкер қалаған оқу түрі боялады. Ағымдағы жылғы мектеп бітірушілер күндізгі

қысқартылған немесе сырттай қысқартылған оқу түрін таңдай алмайды; 
4 секторда талапкерге берілген сертификаттың баспаханалық нөмірі толтырылдады;
5 секторда аттестаттағы (диплом) бағасының саны боялады – ЖОО қабылдау комиссиясының 
қызметкерлерімен толтырылады.



Өтініш бланкісін толтыру тәртібі:

6, 8, 10, 12 секторларда

талапкер грант арқылы 
оқығысы келетін 1, 2, 3, 4 –
мамандықтардың шифры 
толтырылады. 
7, 9, 11, 13 секторларда

талапкер грант арқылы 1, 2, 
3, 4 мамандықтар бойынша 
оқығысы келетін ЖОО-ның 
кодын толтырады. 

ЖОО-ның қабылдау 

комиссиясының 

жұмысшылары 

талапкер толтырған  

6-13 секторлардағы 

таңдау мамандықтары 

мен ЖОО-ларды 

тексеруді жүргізеді. 

14, 15, 16, 17 секторларда жетім, I-II топтағы мүгедек, соғысқа қатысушылар мен мүгедектері, үздік 
аттестат (куәлік, диплом) категориялары бойынша жеңілдіктері бар талапкерлер бояйды. 
Қабылдау комиссиясының қызметкерлері аталған секторлар бойынша растайтын құжаттарын 

тексереді. 

18, 19 секторлар өтініште берілген мәліметтерге өзгертулер енгізілген немесе өтінішті жойған жағдайда

боялады. 



Өтініш бланкісін толтыру тәртібі:

22 сектор жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 
конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған), орындаушылардың 
республикалық және халықаралық конкурстары мен спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші 
дәрежелі дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сонымен қатар ағымдағы жылғы 
жалпы білім беретін пәндер бойынша Президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 
конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) жеңімпаздары таңдаған 
мамандықтары олимпиаданың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәніне сәйкес келген жағдайда бояйды;
23 сектор  20,21,22 секторлары толтырылған басым құқық иегері болып табылатын талапкерлер бояйды; 
24 сектор талапкер жеңімпаз болған олимпиада пәнінің, ғылыми жарыс секциясы және орындаушылық 
конкурстың сандық түріне сәйкес келетін дөңгелекшелерді бояйды; 
Олимпиада пәндерінің шифрларын ЖОО-ның қабылдау комиссиясынан білуге болады. Растайтын құжат болған 

жағдайда ғана (аттестат, диплом) 20,21,22 секторларды бояуға мүмкіндік бар. Қабылдау комиссиясының 

қызметкері талапкердің аты-жөнін Білім және ғылым Министрлігімен бекітілген басым құқыққа ие 

талапкерлердің тізімінің ішінде болуын тексереді. 

20 сектор «Алтын белгі» 
жалпы орта білім аттестаты 
иегерлері бояйды;
21 сектор дербес білім беру 
ұйымдарының (АҚ 
«Назарбаев интеллектуалды 
мектебі») бітірушілері 
толтырады.

20,21,22 секторлары боялған

жағдайда 23 секторды

міндетті түрде бояу қажет



Өтініш бланкісін толтыру тәртібі:

25 және 26 секторлар шығармашылық

мамандықтарға түсетін талапкерлер

шығармашылық емтихандардан алған

балдарын емтихан тізбесіне сәйкес

қабылдау комиссиясы қызметкерінің

бақылауымен жазады;

27 секторда өтініш бойынша құжаттарды 
қабылдауды жүзеге асырған техникалық 
хатшының коды толтырылады;
28 секторда талапкер тіркелген ЖОО 
коды толтырылады; 
29, 30 секторларда талапкер мен 
техникалық хатшының қолдары
қойылады. 

Талапкер өтініш бланкісіне қол қоюы арқылы толтырылған мәліметтердің

дұрыстығын растайтынын есте сақтауы тиіс.  



Конкурсқа қатысу құқығы туралы анықтама:

Сіз анықтамаға қолыңызды қоя отырып, мәліметтер базасына енгізілген барлық

мәліметтер негізінде білім беру гранттарын бөлу жүргізілетінін естен шығармаңыз!!!

Өтініш бланкісін сканерлеген соң, талапкерге анықтама беріледі. Анықтамада талапкердің өтініш

бланкісінде толтырған барлық мәліметтері көрсетілген. 

Анықтама талапкерге

анықтамаларды беру

тізбесінде оның қолы

қойылғасын беріледі.
Түбіртек қол қойылып,

жауапты хатшыда

қалдырылады. Талапкер

анықтамадағы

мәліметтердің дұрыс

толтырылғандығын

тексереді. Талапкер

мәліметтері дұрыс

толтырылмаған жағдайда,

түзетуге және ауыстыруға

құқылы



Білім беру грантын
алуда басым құқық

иегерлерінің арасында
білім беру гранттарын

бөлу

Білім беру гранттарын
сертификаттағы
баллдарға сәйкес

конкурстық негізде
тағайындау

Білім беру гранттарын 
30 пайыздық ауыл 
квотасымен ауыл 
(село) жастары 

арасынан шыққан 
азаматтар арасында 

өткізіледі

Білім беру гранттарын беру тәртібі:

бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалар,  І және ІІ топтағы мүгедектер, жеңілдіктер мен 

кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген 
адамдар арасында

үздік білімі туралы 
құжаттары (куәліктері, 

аттестаттары, 
дипломдары)          бар 

адамдар арасында

куәлік, аттестат 
немесе дипломда 

жоғары орташа 
баллға ие        

адамдар арасында

Бейінді пән
бойынша

жинақталған балл 
есебі



Білім беру гранттарын қорытынды статистикалық

мәліметері:

67280 69625 68742

28642 29862 30929
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2013-2015 жылдардағы берілген өтініштер мен білім беру 

гранттарының иегерлерінің саны.

Участвовали в конкурсе Получили грант



Білім гранттарын тағайындау қорытындысының

статистикалық мәліметтері:

0 2000 4000 6000 8000

5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B071200 - Машиностроение 

5B071300 - Транспорт, транспортная …

5B010500 - Дефектология

5B072400 - Технологические машины и …

5B010300 - Педагогика и психология 

5B072900 - Строительство 

5B012000 - Профессиональное обучение

5B070300 - Информационные системы 

2013-2015 жылдары қазақ бөліміне ең

көп өтініштер қабылданған

мамандықтар:

2013 2014 2015

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B070400 - Вычислительная техника и …

5B070300 - Информационные системы 

5B011900 - Иностранный язык: два …

5B072900 - Строительство 

5B071800 - Электроэнергетика

5B071300 - Транспорт, транспортная …

5B072400 - Технологические машины и …

5B071900 - Радиотехника, электроника и …

2013-2015 жылдары орыс бөліміне ең көп

өтініштер қабылданған мамандықтар

2013 2014 2015



Білім гранттарын тағайындау конкурсының қорытынды

статистикалық мәліметтері
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•2015 жыл:

•5В110200 - «Қоғамдық
денсаулықты сақтау -
бір орынға 303,5;

•5В110300 - «Фармация» 
– бір орынға 191,33;

•5В011600 - «География» 
- бір орынға 189,17 
адам;

•5В110400 - «Медико-
профилактикалық іс» 
(С.Д.Асфендияров
атындағы КазҰМУ) –
164,67 адам.

•2014 жыл:

•5В110400 - «Медико-
профилактикалық іс» –
бір орынға 517;

•5В010200 - «Бастауышта
оқытудың педагогикасы
мен әдістемесі» – 448 
адам;

•5В110200 - «Қоғамдық
денсаулықты сақтау» 
(С.Д.Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ) –
311,5 адам;

•5В110400 - «Медико-
профилактикалық іс» 
С.Д.Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ) –
282 адам.
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і • 2015 жыл:

•5В011923 - «Шет тілі: екі
шет тілі (неміс тілі)» - 0,25 
адам;

•5В021012 - «Шетел
филологиясы: неміс тілі» -
0,25 адам;

•5В011924 - «Шет тілі: екі
шет тілі (француз тілі)» -
0,63 адам.

• 2014 жыл:

•5В011924 - «Шет тілі: екі
шет тілі (француз тілі)» - 0,2 
адам; 

•5В021022 - «Шетел
филологиясы: француз 
тілі» - 0,67 адам;

•5В011923 - «Шет тілі: екі
шет тілі (неміс тілі)» - 1 
адам
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і • 2015 жыл:

•5В110200 - «Қоғамдық
денсаулықты сақтау» – 380 
адам;

•5В011600 - «География» –
99 адам;

•5В130200 -
«Стоматология» – 88 адам;

•5В020700 - «Аударма ісі» -
78,75 адам.

• 2014 жыл:

•5В110200 - «Қоғамдық
денсаулықты сақтау» –
249,75 адам.

•5В020700 - «Аударма ісі» -
89,6 адам; 

•5В110400 - «Медико-
профилактикалық іс»  - 80 
адам;

•5В110200 - «Қоғамдық
денсаулықты сақтау» 
(С.Д.Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ) – 70,33 
адам.

К
о

н
к

у
р

с 
т
ө

м
ен

 б
о
л

ғ
а

н
 м

а
м

а
н

д
ы

қ
т

а
р

-о
р

ы
с 

б
ө

л
ім

і • 2015 жыл:

•5B021500 «Дінтану» - 0,72 
адам;

•5B040400 - «Дәстүрлі
музыкалық өнер» - 1 адам;

•5B072200 - «Баспа ісі» - 1 
адам

• 2014 жыл:

•5B040400 «Дәстүрлі
музыкалық өнер» - 0,67 
адам;

•5B071500 - «Теңіз
техникасы және
технологиялар» - 0,83 
адам;

•5B011924 - «Шет тілі: екі
шет тілі(француз тілі)» - 1 
адам;

•5B021022 - «Шетел
филологиясы: француз 
тілі» - 1 – адам.

2014-2015 ж.



Білім гранттарын тағайындау бойынша конкурстың

статистикалық мәліметтері
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Л.Н.ГУМИЛЕВА

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. К.И.САТПАЕВА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.АУЭЗОВА

КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
С.СЕЙФУЛЛИНА

2013-2015 ж. ең көп білім грантына ие болған жоғары оқу орындары

2015 2014 2013



Білім беру гранттарын тағайындаудың қорытынды

статистикалық мәліметтері:

ФИЗИКА Қазақ Орыс

ХИМИЯ Қазақ Орыс

БИОЛОГИЯ Қазақ Орыс

ГЕОГРАФИЯ Қазақ Орыс

ДҮНИЕЖҮЗІ ТАРИХЫ Қазақ Орыс

ӘДЕБИЕТ Қазақ Орыс

ШЕТ ТІЛІ Қазақ Орыс

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ЕМТИХАНДАР

Қазақ Орыс

Таңдау пәндері Тілдер бойынша



Конкурс қорытындысы:

Білім беру гранттарын бөлу қорытындысы бойынша атаулы куәліктер

басылып, атаулы куәліктер талапкер тіркеуден өткен ЖОО бойынша беріледі. 

Білім гранты иегерлерінің тізімі Республикалық баспа беттерінде: «Егемен

Қазақстан» және «Казахстанская правда», сонымен қатар ҰТО сайтында төмендегі

мекен-жай бойынша жарияланады: www.testcenter.kz .



Назарларыңызға рахмет!



Ауыл квотасына үміткерлер арасында конкурс өткізу

тәртібі:

– ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын

мамандықтар бойынша ауыл мектебін бітірген бітірушілер үшін квота ұсынылады.

ауылдық квота бойынша ұсынылатын мамандықтардың тізімі Қазақстан

республикасының Білім және ғылым Министрлігімен бекітілген.

Гранттың 70 %-ы 
жалпы конкурс 

(қала және ауыл
мектебін

бітірушілер)

30 %-дық ауылдық
квотасы (ауыл
мектептерінің

бітірушілері) негізінде
талапкерлер үшін білім
беру гранттарын бөлу

Ауыл квотасы
белгіленген

мамандықтар бойынша
гранттардың 100 %-ы

Қайту

– талапкердің бітірген оқу орнында «село» статусының болуы;

– таңдаған мамандықтар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің бекітілген

тізілімінде болуы.

Мысал



Ауыл квотасы бар мамандықтарға білім беру грантын 

бөлудің көрнекі мысалы

Мамандық

Гранттың

жалпы

саны

Қазақ бөлімі Орыс бөлімі

барлығы

жалпы

конкурс 

(70%)

ауылдық

квота (30%)
барлығы

Жалпы

конкурс 

(70%)

Ауылдық

квота (30%)

5В050600 Экономика 30 22 15 7 8 6 2

5В090900 Логистика 
(салалар бойынша)

40 30 21 9 10 7 3

Вернуться



Вернуться
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2643
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5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B071200 - Машиностроение 

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B010500 - Дефектология

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по 
отраслям)

5B010300 - Педагогика и психология 

5B072900 - Строительство 

5B012000 - Профессиональное обучение

5B070300 - Информационные системы 

2013-2015 ж. өтініш саны көп берілген мамандықтар (қазақ бөлімі)

2013 2014 2015

Вернуться



1753

1076

974

959

930

898

884

797

783

697

2272

1189

1048

1005

1218
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1012
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5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B070400 - Вычислительная техника и программное 
обеспечение  

5B070300 - Информационные системы 

5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 
(английский  язык) 

5B072900 - Строительство 

5B071800 - Электроэнергетика

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по 
отраслям)

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

2013-2015 ж. өтініш саны көп берілген мамандықтар (орыс бөлімі)

2013 2014 2015

Вернуться



3898

3873

3671

3643

3607

3408

3307

3107

3068

2941

2780

2459

2099

2051
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5B012000 - Профессиональное обучение

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B071200 - Машиностроение

5B072900 - Строительство

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по …

5B071800 - Электроэнергетика

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5B070900 - Металлургия

5B070300 - Информационные системы

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

5B010900 - Математика

5B011100 - Информатика

5B071700 - Теплоэнергетика

5B011000 - Физика

5B070700 - Горное дело

«Физика» таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (қаз.бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1058

1017

950

944

848

800

767

761

668

616

613

577

468

415

414

118

88

75

113

110

120

128

113

58

57

102

133

149

55

91

0 200 400 600 800 1000 1200

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5B070300 - Информационные системы

5B071800 - Электроэнергетика

5B072900 - Строительство

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по …

5B071200 - Машиностроение

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

5B071700 - Теплоэнергетика

5B070200 - Автоматизация и управление

5B070800 - Нефтегазовое дело

5B070900 - Металлургия

5B012000 - Профессиональное обучение

5B060200 - Информатика

5B070700 - Горное дело

«Физика» таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (орыс бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



Вернуться

1482

1393

1277

1212

1127

830

645

563

321

155

119

232

231

227

205

57

94

75

47

16

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

5B0112700 - Химия

5B072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5B072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5B072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5B072800 - Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

5B110300 - Фармация

5B060600 - Химия

5B074800 - Фармацевтикалық өндіріс технологясы

5B073700 - Пайдалы қазбаларды байыту

5B075300 - Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық 
технологиясы

"Химия"таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (қаз. бөлімі)

Бөлінген гранттар саны Берілген өтініштер саны



Вернуться

376

249

227

212

188

161

156

122

41

16

38

53

48

19

31

25

40

11

8

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

5B0112700 - Химия

5B072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5B072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5B072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5B072800 - Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

5B110300 - Фармация

5B060600 - Химия

5B074800 - Фармацевтикалық өндіріс технологясы

5B073700 - Пайдалы қазбаларды байыту

5B075300 - Балқуы қиын бейметалл және силикатты 
материалдардың химиялық технологиясы

«Химия"таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (орыс бөлімі)

Бөлінген гранттар саны берілген өтініш саны



12859

4643

4503

4499

4336

3559

3473

2952

2844

2597

2582

2292

1672

1672

1603

3874

610

774

1151

857

439

466

594

503

556

550

390

597

507

340

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

5B130100 - Общая медицина

5B011300 - Биология

5B010300 - Педагогика и психология

5B070100 - Биотехнология

5B010500 - Дефектология

5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание

5B010200 - Педагогика и методика начального обучения

5B080100 - Агрономия

5B012300 - Социальная педагогика и самопознание

5B080200 - Технология производства продуктов животноводства

5B120100 - Ветеринарная медицина

5B120200 - Ветеринарная санитария

5B060700 - Биология

5B110400 - Медико-профилактическое дело

5B081100 - Защита и карантин растений

«Биология" таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (қаз.бөлім)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1896

341

321

272

255

229

219

214

212

179

172

165

134

110

104

632

84

74

68

40

60

51

38

58

21

53

25

14

29

35

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5B130100 - Общая медицина

5B080100 - Агрономия

5B120100 - Ветеринарная медицина

5B080200 - Технология производства продуктов животноводства

5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание

5B010500 - Дефектология

5B070100 - Биотехнология

5B120200 - Ветеринарная санитария

5B012300 - Социальная педагогика и самопознание

5B010200 - Педагогика и методика начального обучения

5B081100 - Защита и карантин растений

5B010300 - Педагогика и психология

5B011300 - Биология

5B080800 - Почвоведение и агрохимия

5B060800 - Экология

«Биология" таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (орыс бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



2053

1705

1482

1031

1022

1001

942

911

850

818

747

610

560

513

506

270

92

148

143

34

42

34

93

33

82

30

63

45

22

22

0 500 1000 1500 2000 2500

5B090200 - Туризм

5B011600 - География

5B071100 - Геодезия и картография

5B080500 - Водные ресурсы и водопользование

5B050700 - Менеджмент

5B050800 - Учет и аудит

5B051000 - Государственное и местное управление

5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес

5B050900 - Финансы

5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство

5B050600 - Экономика

5B090500 - Социальная работа

5B090400 - Социально-культурный сервис

5B090300 - Землеустройство

5B090700 - Кадастр

«География» таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (қаз. бөлім)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



853

591

577

573

500

419

397

381

320

260

250

231

219

202

191

90

13

11

12

10

27

31

11

5

15

47

6

18

5

22

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

5B090200 - Туризм

5B071100 - Геодезия и картография

5B080500 - Водные ресурсы и водопользование

5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес

5B011600 - География

5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство

5B060900 - География

5B090500 - Социальная работа

5B061000 - Гидрология

5B061200 - Метеорология

5B090400 - Социально-культурный сервис

5B050800 - Учет и аудит

5B050700 - Менеджмент

5B051000 - Государственное и местное управление

5B050900 - Финансы

«География" таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (орыс

бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1321

891

543

432

308

276

272

251

237

220

187

178

153

115

42

142

41

60

49

30

65

8

22

11

22

15

26

38

11

10

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

5B011400 - Тарих

5B030100 - Құқықтау

5B020300 - Тарих

5B011500 - Құқық және экономика негіздері

5B020800 - Археология және этнология

5B020600 - Дінтану

5B030400 - Кеден ісі

5B050200 - Саясаттану

5B030300 - Құқыққорғау қызметі

5B050100 - Әлеуметтану

5B020400 - Мәдениет тану

5B041900 - Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

5B051500 - Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

5B020100 - Философия

5B021100 - Теология

"Дүниежүзі тарихы" таңдау пәні бойынша мамандықтарға 

берілген өтініштер саны (қаз. бөлімі)

Бөлінген гранттар саны берілген өтініштер саны

Вернуться



347

262

180

133

97

86

82

81

73

68

39

28

25

24

7

14

9

20

6

8

8

4

2

10

22

5

4

12

9

4

0 50 100 150 200 250 300 350 400

5B011400 - Тарих

5B030100 - Құқықтау

5B020300 - Тарих

5B011500 - Құқық және экономика негіздері

5B020800 - Археология және этнология

5B020600 - Дінтану

5B030400 - Кеден ісі

5B050200 - Саясаттану

5B030300 - Құқыққорғау қызметі

5B050100 - Әлеуметтану

5B020400 - Мәдениет тану

5B041900 - Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

5B051500 - Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

5B020100 - Философия

5B021100 - Теология

"Дүниежүзі тарихы" таңдау пәні бойынша мамандықтарға 

берілген өтініштер саны (орыс бөлімі)

Бөлінген гранттар саны берілген өтініштер саны

Вернуться



4509

1291

805

517

419

268

163

70

500

115

80

0

0

26

8

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

5B011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

5B012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

5B020500 - Филология: қазақ тілі

5B012200 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

5B011800 - Орыс тілі мен әдебиеті

5B091000 - Кітапхана ісі 

5B042200 - Баспа ісі

5B020524 - Филология: орыс тілі

"Әдебиет" таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген 

өтініштер саны (қаз. бөлімі)

Бөлінген гранттар саны берілген өтініштер саны

Вернуться



173

96

32

26

13

10

9

7

90

60

25

9

0

0

2

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

5B011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті

5B012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

5B020500 - Филология: қазақ тілі

5B012200 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

5B011800 - Орыс тілі мен әдебиеті

5B091000 - Кітапхана ісі 

5B042200 - Баспа ісі

5B020524 - Филология: орыс тілі

"Әдебиет" таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер 

саны (орыс бөлімі)

Бөлінген гранттар саны берілген өтініштер саны

Вернуться



6991

1139

766

524

379

361

239

230

157

115

95

79

56

40

38

562

20

18

15

26

26

8

23

6

23

8

4

4

4

4
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5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык)

5B020700 - Переводческое дело

5B021000 - Иностранная филология: английский язык

5B020200 - Международные отношения

5B050500 - Регионоведение

5B030200 - Международное право

5B020900 - Востоковедение

5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на другие языки и наоборот)

5B021016 - Иностранная филология: китайский язык

5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на русский язык и с русского языка на казахский язык)

5B021200 - Тюркология

5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык

5B021015 - Иностранная филология: корейский язык

5B021013 - Иностранная филология: арабский язык

5B021017 - Иностранная филология: японский язык

«Шет тілі"  таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны (қаз.бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



2004

684

413

401

282

261

133

84

36

36

29

28

21

18

14

147

8

5

7

9

9

2

2

7

2

1

7

1

1

1
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5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык)

5B020700 - Переводческое дело

5B020200 - Международные отношения

5B021000 - Иностранная филология: английский язык

5B030200 - Международное право

5B050500 - Регионоведение

5B020900 - Востоковедение

5B021016 - Иностранная филология: китайский язык

5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на другие языки и наоборот)

5B021200 - Тюркология

5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык

5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на русский язык и с русского языка на казахский язык)

5B021015 - Иностранная филология: корейский язык

5B021013 - Иностранная филология: арабский язык

5B021017 - Иностранная филология: японский язык

«Шет тілі» таңдау пәні бойынша мамандықтарға берілген өтініштер саны  (орыс бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1738

447

428

381

335

291

288

144

125

46

33

27

18

16

16

488

34

71

26

34

22

125

36

15

7

6

6

7

6

7
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5B010800 - Физическая культура и спорт

5B010600 - Музыкальное образование

5B050400 - Журналистика

5B010400 - Начальная военная подготовка

5B010700 - Изобразительное искусство и черчение

5B042100 - Дизайн

5B021500 - Исламоведение

5B042000 - Архитектура

5B090600 - Культурно-досуговая работа

5B040900 - Хореография

5B041700 - Декоративное искусство

5B040400 - Традиционное музыкальное искусство

5B040600 - Режиссура

5B040300 - Вокальное искусство

5B041400 - Графика

Шығармашылық емтиханды есептегі мамандықтарға берілген өтініштер саны 

(қаз.бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



726

174

121

117

112

109

89

31

18

13

13

8

7

7

5

162

24

12

11

11

8

9

5

25

2

2

2

2

2

2
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5B010800 - Физическая культура и спорт

5B050400 - Журналистика

5B042000 - Архитектура

5B010700 - Изобразительное искусство и черчение

5B010600 - Музыкальное образование

5B042100 - Дизайн

5B010400 - Начальная военная подготовка

5B090600 - Культурно-досуговая работа

5B021500 - Исламоведение

5B040600 - Режиссура

5B040900 - Хореография

5B041400 - Графика

5B040300 - Вокальное искусство

5B041300 - Живопись

5B040200 - Инструментальное исполнительство

Шығармашылық есептегі мамандықтарға берілген өтініштер саны (орыс бөлімі)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1. Образование 5В012000 Кәсіптік оқыту 5В050800 Есеп және аудит

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті
басқару

5В010200 Бастауышта оқытудың педагогикасы 
мен әдістемесі

5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті

5В051100 Маркетинг

5В010300 Педагогика және психология 5В012300 Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану

5В051200 Статистика

5В010400 Бастапқы әскери дайындық 5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу 
және құжаттамалық қамтамасыз 
ету

5В010500 Дефектология 2. Гуманитарлық ғылымдар 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және 
нормалау 

5В010600 Музыкалық білім 5В020300 Тарих

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу 5В020400 Мәдениеттану 6. Жаратылыстану ғылымдары

5В010800 Денешынықтыру және спорт 5В020600 Дінтану 5В060100 Математика

5В010900 Математика 5В020800 Археология және этнология 5В060200 Информатика

5В011000 Физика 5В060400 Физика

5В011100 Информатика 3. Өнер 5В060600 Химия

5В011200 Химия 5В040400 Дәстүрлі музыка өнері 5В060700 Биология

5В011300 Биология 5В041900 Мұражай ісі және 
ескерткіштерді қорғау

5В060800 Экология

5В011400 Тарих 5В060900 География

5В011500 Құқық және экономика негіздері 5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика и 

бизнес

5В061000 Гидрология

5В011600 География 5В050400 Журналистика 5В061200 Метеорология

5В011700 Қазақ тілі және әдебиеті 5В050500 Аймақтану

5В011800 Орыс тілі және әдебиеті 5В050600 Экономика

5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі 5В050700 Менеджмент

Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар 

үшін Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына қабылдау квотасы белгіленген жоғары 
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7. Техникалық ғылымдар және технологиялар 8. Ауылшаруашылық ғылымдар 5В090900 Логистика (сала бойынша)

5В070100 Биотехнология 5В080100 Агрономия 5В091000 Кітапхана ісі

5В070200 Автоматтандыру және басқару 5В080200
Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру
технологиясы

5В091200
Мейрамхана ісі және 
мейманхана бизнесі

5В070300 Ақпараттық жүйелер 5В080300
Аңшылықтану және аң 
шаруашылығы

10. Әскери іс және қауіпсіздік

5В070600
Геология және пайдалы қазбалар кен 
орнын барлау

5В080400
Балық шаруашылығы және 
өнеркәсіптік балық аулау

5В100100 Өрт қауіпсіздігі

5В070800 Мұнай газ ісі 5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қамтамасыз ету (медицина)

5В071100 Геодезия және картография 5В080600 Аграрлық техника және технология 5В110100 Мейірбике ісі

5В071300
Көлік, көліктік техника және
технологиялар

5В080700
Орман ресурстары және орман 
шаруашылығы

5В110200 Қоғамдық денсаулықты сақтау

5В071700 Жылу энергетика 5В080800 Топырақтану және агрохимия 5В110300 Фармация

5В071800 Электр энергетика 5В080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 5В110400 Медико-профилактикалық іс

5В071900
Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар

5В081000
Жерді мелиорациялау, баптау және 
қорғау

12. Ветеринария

5В072400
Технологиялық машиналар және 
жабдықтар (сала бойынша)

5В081100 Өсімдік қорғау және карантин 5B120100 Ветеринарлық медицина

5В072500
Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау
технологиясы (қолданылу саласы
бойынша)

5В081200
Ауыл шаруашылығын энергиямен 
қамтамасыз ету

5B120200 Ветеринарлық санитария

5В072600
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 
технологиясы және құрастырылуы 

9. Қызмет көрсету
13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қамтамасыз ету (медицина)

5В072700 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы 5В090100
Көлікті пайдалану және жүк 
қозғалысы мен тасымалдауды 
ұйымдастыру

5B130100 Жалпы медицина

5В072800
Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы  
(сала бойынша)

5В090300 Жерге орналастыру 5B130200 Стоматология

5В072900 Құрылыс 5В090400 Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету 

5В073100
Қоршаған ортаны қорғау және өмір 
тіршілігінің қауіпсіздігі

5В090500 Әлеуметтік жұмыс

5В073200
Стандарттау, сертификаттау және 
метрология 

5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту 5В090700 Кадастр

Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар 

үшін Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына қабылдау квотасы белгіленген жоғары арнайы білім 

беру және бакалавриат мамандықтарының тізбесi
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