
Біздің білім беру бағдарламаларымыз: 

БАКАЛАВРИАТ білім беру бағдарламаларына қабылдау  

Мектеп негізінде 

 

* өту балы: 

- әр пән бойынша 5 баллдан төмен емес, 

- жалпы балл қызмет бағыты бойынша 50-ден төмен емес, педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша 75-тен төмен емес 

Білім беру 

бағдарламаларының тобы  
Білім беру бағдарламасы ҰБТ 

Код Атауы Код Атауы ҰБТ жалпы пәндері  1 бейіндік 2 бейіндік 

6В01 - Педагогические науки 

В005 Дене шынықтыру 
мұғалімдерін 

даярлау  

6В01401 Дене шынықтыру 
және спорт 

Қазақстан 
тарихы 

Оқу 
сауаттылы

ғы 

- 
1. 
Шығармашылық 

2  
Шығармашылық 

В005 Дене шынықтыру 

мұғалімдерін 
даярлау 

6В01402 Дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімі 
және триатлон 

бойынша 

жаттықтырушы 

Қазақстан 

тарихы 

Оқу 

сауаттылы
ғы - 

1.  

Шығармашылық 

2  

Шығармашылық 

В005 Дене шынықтыру 
мұғалімдерін 

даярлау 

6В01403 Бейімдік дене 
шынықтыру және 

спорт 

Қазақстан 
тарихы 

Оқу 
сауаттылы

ғы 

- 
1.  
Шығармашылық 

2  
Шығармашылық 

6В11 - Услуги 

В091 Туризм 6В11101 Туризм Қазақстан 

тарихы 

Оқу 

сауаттылы

ғы 

Математика

дан 

сауаттылық 

География  Шет тілі 

В093 Мейрамхана ісі 
және қонақ үй 

бизнесі 

6В11102 Мейрамхана ісі 
және қонақ үй 

бизнесі 

Қазақстан 
тарихы 

Оқу 
сауаттылы

ғы 

Математика
дан 

сауаттылық 

География  Шет тілі 



Колледж  негізінде (ұқсас мамандықтар бойынша білім алғандар) гранттар конкурсына қатысуға тілек 

білдірушілер 

 

 

 * Колледжден кейін ұқсас мамандықтар бойынша оқуға түсушілер түсу емтихандарының орнына ақылы негізде 

әңгімелесуден өтеді. 

 * Екінші жоғары білім алу бойынша оқуға түсушілер әңгімелесуден өтеді. 

 

* Колледжден кейін ұқсас емес мамандықтарға оқуға түсушілер мектеп түлектері ретінде түсу емтихандарын 

тапсырады.  

Білім беру 

бағдарламаларының тобы 
Білім беру бағдарламасы Оқуға түсу емтиханы және ҰБТ  

Код Атауы Код Атауы Жалпы кәсіби пән  Арнайы пән 

6В01 – Педагогикалық ғылымдар 

В005 Дене шынықтыру 

мұғалімдерін 

даярлау 

6В01401 Дене шынықтыру 

жәнеспорт Шығармашылық емтихан 
Педагогика және психология 

негіздері  

В005 Дене шынықтыру 
мұғалімдерін 

даярлау 

6В01402 Дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі 

және триатлон 

бойынша 

жаттықтырушы 

Шығармашылық емтихан 
Педагогика және психология 

негіздері 

В005 Дене шынықтыру 
мұғалімдерін 

даярлау 

6В01403 Бейімдік дене 
шынықтыру және 

спорт 

Шығармашылық емтихан 
Педагогика және психология 

негіздері 

6В11 - Қызмет көрсету 

В091 Туризм 6В11101 Туризм География Туристік қызметті ұйымдастыру 

В093 Мейрамхана ісі 

және қонақ үй 
бизнесі 

6В11102 Мейрамхана ісі 

және қонақ үй 
бизнесі 

Қазақстан тарихы Мейрамханалар мен қонақ үйлер 

ісін ұйымдастыру және қызмет 
көрсету 



Оқытудың нормативтік мерзімдері: 

Білім беру базасы Оқытудың нормативтік мерзімі Оқыту түрі 

Жалпы білім беретін мектептің 11-

сыныбынан кейін 
4 жыл Толық оқыту Күндізгі 

Ұқсас мамандықтар бойынша колледжден 

кейін 
3 жыл жеделдетілген оқыту 

Күндізгі, 

қашықтықтан білім беру 

технологияларын (ҚББТ) қолдана 

отырып, күндізгі, 

ҚББТ педагогикалық бағыты үшін 

20%-дан артық емес  

Жоғары оқу орнынан кейін екінші жоғары 

білім алу үшін 
2 жыл жеделдетілген оқыту 

Күндізгі, 

қашықтықтан білім беру 

технологияларын (ҚББТ) қолдана 

отырып, күндізгі, 

ҚББТ педагогикалық бағыты үшін 

20%-дан артық емес 

 

 

 

 

 

 

 



 Қабылдау комиссиясының күнтізбесі (бакалавриат)  

 ҰБТ өткізу мерзімдері  

ҰБТ 

 

Өтініш қабылдау 

мерзімдері (ҰБТ-ге 

тіркелу) 

ҰБТ келесі мерзімде 

өткізіледі 

(электрондық) 

Апелляция 

мерзімдері 
Әрекет саны 

Наурыз 
5-наурыздан 9-сәуірге 

дейін  

10-наурыздан  

10-сәуірге дейін 

10-наурыздан  

14-сәуірге дейін 

1 әрекет 

 

 

Сәуір-Маусым 

15-сәуірден 

29-маусымға дейін 

25-сәуірден  

30-маусымға дейін 

11-24 мамыр, 

21-маусымнан  

4-шілдеге дейін 

2 әрекет* 

 

 *- ҰБТ-ның екі тестілеу бойынша ең жақсы нәтижесімен білім беру гранттарын тағайындау 

конкурсына қатысуға болады 

 

 

* Тіркелу кезінде сіз ҰБТ өткізілетін күнді, уақытты және орынды өзіңіз таңдайсыз (тіркеу бос орындар аяқталғанға дейін жүзеге 

асырылады) 

** 15 сәуірден бастап ҰБТ-ны тапсыруға БІРІНШІ әрекет күнін таңдау үшін тіркелу қолжетімді болады; 1 мамырдан бастап ЕКІНШІ 

әрекет күнін таңдауға болады 

 

 

 



 

Шығармашылық емтихандарға 

өтініштер қабылдау 

20 маусымнан 7 шілдеге дейін 

 

Шығармашылық емтихандар өткізу 

 

8-13 шілде аралығында бекітілген кесте бойынша 

Мемлекеттік білім беру гранттары 

конкурсына қатысу үшін өтініштер 

қабылдау 

13 шілдеден 20 шілдеге дейін 

Мемлекеттік білім гранттарының 

конкурсы 

21 шілдеден 1 тамызға дейін 

Жергілікті атқарушы органдардың 

(облыс әкімдіктерінің) білім беру 

гранттары конкурсына қатысу үшін 

өтініштер қабылдау 

5 тамыздан 10 тамызға дейін 

 

Жергілікті атқарушы органдардың 

(облыс әкімдіктерінің) білім беру 

гранттарының конкурсы 

11 тамыздан 15 тамызға дейін 

 

Оқуға тіркелуге құжаттарды 

қабылдау 

 

20 маусымнан 25 тамызға дейін 

 

В005 -Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау МББ бойынша келесі шығармашылық білім беру 

бағдарламаларына оқуға түсу үшін: 

«Дене шынықтыру және спорт»; 

«Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және триатлонжаттықтырушысы»; 

«Бейімдік дене шынықтыру және спорт».                                                                                            
Қабылдау комиссиясына 20 маусым мен 7 шілде аралығында шығармашылық емтихандарға қатысуға өтініш беру 

қажет.  



Шығармашылық емтихандар 8 шілде мен 13 шілде аралығында өткізіледі 

Талапкерлер Қазақ спорт және туризм академиясы базасында 2 шығармашылық емтихан тапсырады: 

1 - Жалпы дене  даярлығы (ЖДД); 

2- Таңдап алған спорт түрі бойынша арнайы даярлық (АД). 

Әрбір шығармашылық емтихан бойынша ең жоғары балл: "ЖДД" – 40 балл, "АД"- 40 ұпай. Ең төменгі шекті балл-әрбір 

шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл. 

Шығармашылық білім беру бағдарламаларына қабылдау ҰБТ балдары ескеріле отырып жүзеге асырылады. 

ҰБТ-ның алдынғы тапсырылған нәтижелері келесі пәндер бойынша ескеріледі: 

- Қазақстан тарихы (ҰБТ бойынша кемінде 5 балл); 

- Оқу сауаттылығы (ҰБТ бойынша кемінде 5 балл). 

 

Оқуға қабылдану үшін шекті деңгей кемінде - 50 балл. В005 -Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау. МББ үшін - 75 

балл. 

 

Оқуға түсу үшін қажетті құжаттар тізімі: 

1. Белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш (қабылдау комиссиясы береді) 

2. Білімі туралы құжаттың түпнұсқасы (аттестат/диплом) + 2 қосымшасымен 

3. Ағымдағы жылғы ҰБТ сертификаты (тексеру үшін базада ТЖК және ЖСН болуы қажет) 

4. 3х4көлеміндегі 6 сурет 

5. 086 у мед.анықтама 

6. Флюорография түсірімі 

7. Тіркеу куәлігінің көшірмесі (ұлдарға) 

8. Жеке куәлік (3 көшірме) 

 



 

Шетел азаматтарын қабылдау 

Шетел азаматтары Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына ақылы негізде оқуға түсу кезінде Қазақ 

спорт және туризм академиясының комиссия мүшелері өткізетін әңгімелесу түрінде қабылдау сынақтарынан өтеді. 

Шетел азаматтарының Қазақ спорт және туризм академиясына бакалавриат мамандықтарына оқуға түсуі 

үшін қажетті құжаттар тізімі: 

1 Білімі туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа)  

2 Мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылған білім туралы құжаттың және оның 

қосымшасының Қазақстан Республикасының аумағында нотариалды куәландырылған 

көшірмелері 

2 дана 

3 Жеке басын куәландыратын құжат, Қазақстан Республикасының аумағында нотариус 

растаған жеке басын куәландыратын құжаттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне 

аудармасы бар көшірмесі 

3 дана 

4 Мемлекеттік білім беру гранттары конкурсына қатысатын ұлты қазақ шетел 

азаматтары үшін қай ұлтқа жататынын куәландыратын құжат 

 

5 Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау туралы куәлік* 1 

6 Қазақстан Республикасының ЖСН  

7 3х4 көлеміндегі сурет 6 дана 

 

 * Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау 

рәсімінен өтеді. 

 

 



Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау туралы өтінішті беру кезінде ХҚО-ға төмендегідей 

құжаттар қоса беріледі: 

1. білім туралы құжаттарды тану туралы өтініш; 

2. Қазақстан Республикасының аумағында нотариус куәландырған білім туралы құжаттың және оның 

қосымшасының мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге нотариалды куәландырылған көшірмелері;  

3. жеке басты куәландыратын құжат, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аудармасы бар құжаттың нотариалды 

куәландырылған көшірмесі (аудармасы Қазақстан Республикасының аумағындағы нотариуста 

куәландырылуытиіс); 

4. уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін) және алушының көрсетілетін 

қызметтерінің өкілі жүгінген кезде өкілдікке өкілеттілікті куәландыратын құжат; 

5. төлем туралы түбіртек. 

 

 

 

 

 

 

 

 


