
 

МАГИСТРАТУРАНЫҢ білім беру бағдарламаларына қабылдау 

 

1. ҚазСТА магистранттарын қабылдау ғылыми-педагогикалық және бейінді бағыттар бойынша кадрлар 

даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты мен 

өзге де көздер есебінен оқуға ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады: 
 

 

       

 

 

 

 

Білім беру 

бағдарламаларының тобы 
Білім беру бағдарламасы КТ 

Код Наименование Код Наименование КТ жалпы пәндері ББ тобы  пәндері бойынша  

7М01 – Педагогикалық ғылымдар 

М005 Дене шынықтыру 
мұғалімдерін 

даярлау 

7М01401/02 Дене шынықтыру 
және спорт 

Шет тілі бойынша  Оқуға 
дайындығын 

анықтау 

Педагогика   
Дене 

шынықтыру 

және спорт 

теориясы мен 
әдістемесі 

7М11 –Қызмет көрсету 

М147 Туризм 7М11101/02 Туризм Шет тілі бойынша Оқуға 

дайындығын 

анықтау 

 

Экскурсиятану 

Туризмология  



2.Магистратураға түсу емтихандарын өткізу тәртібі 

Магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдауды ҚазСТА-ның қабылдау комиссиясы жүргізеді. Өтініштерді 

қабылдау мерзімі  -күнтізбелік жылдың 15 маусымынан 19 шілдесіне дейін. 

Кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 17-22 тамызы аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 11 қыркүйегіне 

дейін жүргізіледі. 

Магистратураға түсушілер тапсыратын емтихандар: 

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс);); 

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын 

халықаралық сертификаттары бар тұлғалар келесі тілдер бойынша магистратураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан 

босатылады: ағылшын тілі: 

IELTS өту балы-кемінде 6,0; 

IELTS INDICATOR шекті балы-кемінде 6,0; 

TOEFL ITP шекті балл – 543 балдан кем емес; 

TOEFL IBT шекті балл-кемінде 60; 

TOEFL PBT шекті балл-кемінде 498; 

Duolingo English Test шекті балл-кемінде 95; 

неміс тілі: DSH, Niveau C1 / C1 деңгейі, TestDaF-Prufung-NiveauC1 / C1 деңгейі; 

француз тілі: TFI-оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес; 

Diplome d ' Etudes en Langue franzaise DELF-B2 деңгейі; 

Diplome Approfondi de Langue franzaise DALF-C1 деңгейі; 

Test de connaissance du franzais TCF-кемінде 50 балл. 

3. Магистратураға түсу үшін құжаттарды қабылдау тәртібі 

Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады. 

Магистратураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға мынадай құжаттарды тапсырады: 

1) ұйым басшысының атына өтініш; 

2) транскриптімен жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа); 

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

4) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар 



үшін); 

5) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты сурет;; 

6) 086-У нысанындағы медициналық анықтама; 

7) бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі; 

8) ғылыми еңбектерінің тізімі. 

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылады. 

Түпнұсқалар салыстыру жүргізілгеннен кейін қайтарылады. 

Құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды 

қабылдамайды. 

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын 

халықаралық сертификаттары бар тұлғалар магистратураға шет тілі бойынша, мынадай тілдер бойынша түсу 

емтиханынан босатылады: 

- ағылшын тілі; 

- француз тілі; 

- неміс тілі. 

Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын жоғары оқу орындарының және ғылыми ұйымдардың қабылдау 

комиссиялары тексереді. 

Магистратураға түсушілер өтініште білім беру бағдарламаларының бір тобын және ЖОО-ң 3 қосымша тобын 

дейін көрсетеді. 

Шет тілі бойынша магистратураға түсу емтиханының және кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша сертификат 

беріледі. 

Шет тілі бойынша магистратураға түсу емтиханы және кешенді тестілеу Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі (бұдан әрі - ҚР БҒМ) айқындайтын түсу емтихандарын қабылдау орындарындаөткізіледі. 

 

Магистратураға түсу емтихандарын және кешенді тестілеуді тапсырған жылы оларды қайта тапсыруға жол 

берілмейді. 

 

 

 

 



Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізілетін магистратураға кешенді тестілеуге арналған 150 балдық 

бағалау жүйесінің шкаласы 

 

Тест түрі Тапсырма түрі Тапсыру тілі Тестер саны Баллдар 

Мемлекеттік 

грант 

конкурсының 

шекті балы 

 

Ақылы 

бөлімнің 

шекті балы 

(кемінде) 

Шет тілі 

бойынша тест 

Тыңдау 

Лексика-грамматикалық 

тест 

Оқу 

Ағылшын/ 

Неміс / 

Француз 

50 50 

25 25 

Оқуға 

дайындығын 

анықтау тесті 

бір дұрыс жауапты 

таңдаумен 

 

Қазақ /  

Орыс 
30 30 

15 7 

*Білім беру 

бағдарламалары 

тобының бейіні 

бойынша тест* 

бір дұрыс жауапты 

таңдаумен 

 

Қазақ /  

Орыс 
30 30 

15 7 

бір немесе бірнеше 

дұрыс жауапты таңдау 

Қазақ /  

Орыс 
20 40 

20 7 

Барлығы  130 150 75 50 

 



 

 

ДОКТОРАНТУРАНЫҢ білім беру бағдарламаларына қабылдау 

1.ҚазСТА докторанттарын қабылдау ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша кадрлар даярлауға 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты және өзге де 

көздер есебінен оқуға ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады. 
 

 

2. Докторантураға  түсу  емтихандарын  өткізу  тәртібі 

Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қабылданады. 

Докторантураға түсушілер күнтізбелік жылдың 22-28 тамызы аралығында қабылдау комиссиясына және (немесе) портал 

арқылы құжаттар топтамасын ұсынады. 

Оқуға қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі. 

3. Докторантураға түсу үшін қажетті құжаттар тізімі 

Докторантураға магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады. 

Магистратураға түсуші тұлғалар ЖОО-на мынадай құжаттарды тапсырады: 

1) ұйым басшысының атына өтініш; 

Білім беру бағдарламаларының тобы 
Білім беру бағдарламасы 

 

Код Атауы Код 
Атауы 

 

8D01 – Педагогикалық ғылымдар 

D005 Дене шынықтыру педагогтарын даярлау 8D01401 Дене шынықтыру және спорт 

 

8D11 –Қызмет көрсету 

D143 Туризм 8D11101 Туризм 

 



2) жоғары білім туралы транскриптімен құжат (түпнұсқа); 

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

4) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат; 

5) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фсурет; 

6) 086-У нысанындағы медициналық анықтама; 

7) таңдауы бойынша бір шет тілін (ағылшын, француз, неміс) меңгергенін растайтын электрондық сертификат: 

ағылшын тілі: 

IELTS өту балы-кемінде 5,5; 

IELTS INDICATOR шектібалы-кемінде 5,5; 

TOEFL ITP шектібалл-кемінде 460 балл; 

TOEFL IBT шектібалл-кемінде 46; 

TOEFL PBT шектібалл-кемінде 453; 

Duolingo English Test шектібалл-кемінде 85; 

Неміс тілі: DAS, Niveau C1 / C1 деңгейі, TestDaF-Prufung-Niveau C1 / C1 деңгейі; 

француз тілі: TFI-оқужәнетыңдаусекцияларыбойыншаВ1 деңгейінентөменемес; 

Diplome d ' Etudes en Langue franzaise DELF-B2 деңгейі; 

Diplome Approfondi de Langue française DALF-C1 деңгейі; 

Test de connaissance du franzais TCF-кемінде 50 балл. 

1) ғылыми еңбектерінің тізімі; 

Құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды 

қабылдамайды. 

Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын жоғары оқу орындарының және ғылыми ұйымдардың қабылдау 

комиссиялары тексереді. 

Тұлғаларды докторантураға қабылдау шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) 

сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру 

бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша ықтимал 100 балдан кемінде 50 

балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы бойынша кемінде 75 балл 

жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады. 


