ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Для выпускников организаций среднего образования прошлых
лет, технического и профессионального или послесреднего
образования

Нур-Султан, 2020 год

Новшества ЕНТ-2020
1) Изменены сроки приема заявлении: с 1 по 30
апреля (с 1 апреля по 5 мая);
2) Лица, казахской национальности, не являющиеся
гражданами РК, выпускники школ текущего года,
окончившие школу за рубежом вместо документов об
окончании школы предоставят справку с организации
среднего образования, в которой он обучается, в
произвольной
форме
с
нотариально
засвидетельствованным переводом на государственный
или русский языки;
3) Медицинская справка 086-У заменена на
электронный формат;
4) Бумажный сертификат ЕНТ заменен на
электронный сертификат;

Новшества ЕНТ-2020
5) При обнаружении у поступающего запрещенных
предметов в ходе запуска на тестирование,
поступающий не допускается на данное тестирование, а
также на последующие ЕНТ в текущем году;
6) В случае обнаружения у поступающего
запрещенных предметов во время ЕНТ, результаты
тестирования аннулируются и поступающий не
допускается на ЕНТ в текущем году;
7) Поступающий, вовлекший «подставное лицо» на
ЕНТ, не допускается на тестирование в текущем году;
8) После завершения ЕНТ до 25 августа
календарного года будет производиться анализ
видеозаписей. В случае обнаружения у поступающего
использование запрещенных предметов результаты ЕНТ
и конкурса будут аннулированы.

Сроки ЕНТ
• Прием документов:
С 1 по 30 апреля.
для выпускников организаций среднего образования, обучавшихся
по линии международного обмена школьников за рубежом, а
также лиц казахской национальности, не являющихся
гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные
заведения за рубежом c 1 апреля по 5 мая.

• Проведение тестирования:
С 20 июня по 5 июля.

В связи с введенным режимом чрезвычайного положения
прием документов осуществляется с 20 апреля по 10 мая.

Подача заявления на ЕНТ:
Шаг 1
Необходимо подать предварительное заявление в режиме онлайн:
- На сайте ent2020-tipo.testcenter.kz нажать кнопку регистрации и указать
свою электронную почту;
- Авторизоваться на сайте с логином и паролем полученным на
электронную почту;
- Указан ИИН и идентифицироваться (в случаях если данные по ИИН не
найдены или отображаются некорректно, в этом случае регистрацию
необходимо произвести путем передачи Ваших данных в приемную
комиссию без подачи предварительного заявления). Выпускники текущего
года, окончившие учебное заведение за рубежом, в том числе лица
казахской национальности, не являющиеся гражданами РК также
обращаются в приемную комиссию без подачи предварительного
заявления;
- В интерфейсе указать регистрационные данные;
- Произвести оплату одним из способов: банковской картой или через сайт
Kaspi.kz. Стоимость тестирования – 2242 тенге;
- Записать уникальный номер заявления и сообщить техническому
секретарю.

Подача заявления на ЕНТ:
Шаг 2 (после снятия режима чрезвычайного положения)
В приемную комиссию вуза подать необходимые документы:
1. Заявление (подается в ВУЗе);
2. Копия документа, удостоверяющего личность;
3. Две фотографии размером 3 x 4;
4. Аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и
профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании
(подлинник);
5. Медицинская справка по форме 086-У, в электронном формате.

Получение пропуска
Для получения пропуска необходимо обратиться
в приемную комиссию ВУЗа (после снятия
режима ЧП)

После получения пропуска проверить:
1. ФИО (при его наличии);
2. Общепрофессиональную и специальную дисциплину (для лиц,
которые подали документы на сокращенные сроки обучения);

3. Язык сдачи тестирования.
В случае неверных данных обратиться в приемную комиссию высшего
учебного заведения.

Проведение ЕНТ
Для запуска на тестирование при себе необходимо иметь:
 Удостоверение личности;
 Пропуск на тестирование;
 Ручку с черной или синей пастой.
При обнаружении запрещенных предметов в зоне проверки
металлоискателем, составляется акт и претендент не
допускается к тестированию в текущем году.
Поступающий, вовлекший к участию в тестировании «подставное
лицо», не допускается к тестированию в текущем году.

Порядок работы:
 ОЗНАКОМТЕСЬ с правилами проведения ЕНТ;
 ВНИМАТЕЛЬНО заполните служебные сектора;
 ПРОВЕРЬТЕ целостность, комплектность и качество печати книжки;
 ВЫПОЛНИТЕ тестовые задания и заполните лист ответа;
 СДАЙТЕ лист ответов и книжку дежурному по аудитории.

Запрещается
×

Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя
Министерства;

×

Переговариваться, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами
тестирования и выносить материалы тестирования с аудитории;

×

Пользоваться средствами мобильной связи и другими
устройствами,
учебно-методическими
пособиями,
калькулятором;

×

Осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответа и книжки);

×

Использовать корректирующую жидкость, закрашивать
предусмотренные для этого (номер листа ответов);

×

По истечению времени тестирования необходимо сдать материалы дежурному, в
противном случае результаты не принимаются.

×

Намеренную порчу системы безопасности.

электронными
шпаргалками,

сектора,

не

Формат ЕНТ
Для поступающих на полный срок обучения
По желанию на казахском или русском или английском* языке
Обязательные предметы:
1. Математическая грамотность;
2. История Казахстан;
3. Грамотность чтения.
Предлагается выбрать один правильный
ответ из пяти предложенных. Количество
тестовых заданий по каждому предмету 20.

Два профильных предмета.
С 1 по 20 предлагается выбрать один
правильный ответ из пяти предложенных,
с 21 по 30 предлагается выбрать один или
несколько правильных ответов.
Количество тестовых заданий по каждому
профильному предмету - 30

По желанию, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение
английским языком, не менее: IELTS - 6.0, TOEFL ITP не менее - 310 баллов, TOEFL
IBT - 79 баллов освобождаются от сдачи профильного предмета «Иностранный язык
(английский)».

Выбравшие творческие группы
образовательных программ сдают
только грамотность чтения и
историю Казахстана.

Время тестирования
- 3 часа 50 минут.

Примечание: *сдающие ЕНТ на английском языке по желанию выбирают язык сдачи истории Казахстана:
казахский или русский.

Формат ЕНТ
Для поступающих на сокращенный срок обучения
По желанию на казахском или русском языках
Общепрофессиональная
дисциплина
Предлагается
выбрать
один
правильный
ответ
из
пяти
предложенных. Количество тестовых
заданий дисциплине - 20.

Специальная дисциплина
С 1 по 20 предлагается выбрать один
правильный ответ из пяти предложенных;
Тестовые задания с 21 по 30 требуют
выбора одного или несколько (не более 6)
правильных ответов, тестовые задания с
31 по 40 ситуационные тестовые задания с
выбором одного правильного ответа.

По желанию, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение
английским языком, не менее: IELTS - 6.0, TOEFL ITP не менее - 310 баллов, TOEFL
IBT - 79 баллов освобождаются от сдачи специальной дисциплины «Иностранный
язык (английский)».

Время тестирования
- 1 час 40 минут.

Выбравшие творческие
образовательные
программы
сдают только специальную
дисциплину

Результаты





Объявляются государственной комиссией в тот же день;
Вывешиваются на информационном стенде по месту проведения;
Бумажный сертификат не выдается;
С результатом тестирования можно ознакомиться на сайте
www.testcenter.kz (при вводе ИКТ и ИИН тестируемого);
 При несогласии с результатами, тестируемый может подать на апелляцию.

Апелляция
Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего дня
после объявления результатов ЕНТ
Апелляция рассматривается в случаях:
По содержанию
1) Правильный ответ не совпадает с
кодом правильных ответов (указывается вариант
правильного ответа);
2) Отсутствует правильный ответ;
3) Имеется более одного правильного ответа в
тестовых заданиях с выбором одного правильного
ответа из всех предложенных (указываются все
варианты правильных ответов);
4) Некорректно составленное тестовое задание;
5) Отсутствует фрагмент условия тестового
задания (текст, схемы, рисунки, таблицы) в
результате,
которого невозможно определить правильный
ответ.

По техническим причинам
1) Считывание сканером закрашенного кружка,
совпадающего с кодом каждого правильного ответа,
как двух и более кружков;
2) Считывание сканером закрашенного кружка,
совпадающего с кодом правильных ответов, как
пустой кружок;
3) Дефектный лист ответов.

ЕНТ в августе
Лица, не участвовавшие на
ЕНТ или не набравшие
пороговый балл

могут сдать
ЕНТ в августе

Лица, не участвовавшие на
ЕНТ,
не
набравшие
пороговый
балл,
не
допущенные к ЕНТ, с
аннулированными
результатами ЕНТ

*могут зачислиться в ВУЗ на
платной основе до завершения
текущего учебного года

*Примечание: лица, зачисленные в ВУЗ на платной основе до завершения
текущего учебного года могут сдать ЕНТ в течении текущего учебного года
Сроки приема заявлений

Сроки Проведения ЕНТ

с 1 по 15 декабря

с 15 по 20 января

с 1 по 15 февраля

с 26 по 31 марта

с 1 по 30 апреля

с 20 июня по 5 июля

с 25 июля по 3 августа

с 17 по 20 августа

Творческие экзамены
Прием заявлений (документов) для сдачи творческих экзаменов по группам образовательных
программ высшего образования, требующих творческой подготовки осуществляется в ВУЗах.

Прием заявлений:
С 20 июня по 7 июля

Проведение экзамена:
С 8 по 13 июля

При зачислении в ВУЗ учитываются баллы:
1. История Казахстана;
Два творческих экзамена
2. Грамотность чтения.

Максимальный балл по каждому творческому экзамену - 40 баллов.

Поступающие на группы образовательных программ, требующих творческой подготовки,
участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по одной группе
образовательных программ и указывают в заявлении ВУЗ, где они сдавали творческий экзамен.

Специальные экзамены
Прием документов поступающих и проведение
специального экзамена для поступления по
области образования "Педагогические науки"
осуществляется в ВУЗе, по области образования
"Здравоохранение и социальное обеспечение
(медицина)"
–
по
месту
нахождения
организации
образования
в
области
здравоохранения или медицинских факультетов
ВУЗов:

с 20 июня по 24 августа*

*по проектам вносимых изменений и дополнений в нормативно-правовые акты в
текущем году.

Конкурс на присуждение образовательного
гранта высшего образования
Для участия в конкурсе поступающий подает следующие документы в
приемную комиссию ВУЗа:
1) заявление на бланке установленного образца или через
систему web-приложения;
2) документ об образовании (подлинник);
3) медицинскую справку по форме 086-У (электронный) ;
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) копию международного сертификата IELTS, TOEFL IBT,
TOEFL ITP (при наличии).
Прием заявлений:
С 13 по 20 июля

Проведение:
С 21 июля по 1 августа

Зачисление
Зачисление студентов в ВУЗы проводится приемными комиссиями ВУЗов
с 10 по 25 августа календарного года.
В приемную комиссию ВУЗа поступающие к
заявлению о приеме прилагают:
1) документы об общем среднем или техническом и
профессиональном, послесреднем образовании (подлинник);

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
4) электронную медицинскую справку по форме 086-У;
5) выписку из ведомости (для поступающих по
образовательным программам высшего образования,
требующим специальной и (или) творческой подготовки),
6) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при
его наличии);

7) международный сертификат IELTS,TOEFL ITP, TOEFL IBT
(при наличии).

Подготовка к ЕНТ
Онлайн пробное тестирование на сайте Национального
центра тестирования:
Доступ к тесту бесплатный (на период карантина),
необходимо только ввести ИИН
https://prob-ent.testcenter.kz/#/login
Путем приобретения учебно-методических пособий в
филиалах Национального центра тестирования:
Стоимость одного пособия – 414 тенге.

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ
ТЕСТІЛЕУ
Орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы
бітірушілеріне, техникалық және кәсіптік немесе орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

ҰБТ - 2020 жаңалықтары
1) Өтініш қабылдау мерзімдері өзгертілді: 1-30 сәуір (1 сәуір
– 5 мамыр аралығы);
2) ҰБТ-ға қатысу үшін білім туралы құжат түпнұсқасының
орнына
Қазақстан
Республикасының
азаматы
болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдар мен ағымдағы жылы орта
білімді шетелде аяқтайтын түлектер өзі оқитын орта білім беру
ұйымынан мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды
куәландырылған аудармасымен еркін нысанда анықтама
тапсырады;
3) 086-У нысандағы медициналық анықтама бекітілген
электрондық форматқа ауыстырылды;
4) ҰБТ-ның қағаз сертификаты электронды сертификатпен
ауыстырылды;

ҰБТ - 2020 жаңалықтары
5) Тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған затпен
анықталған түсуші сол тестілеуге жіберілмейді және ағымдағы жылы
ҰБТ тапсыру мүмкіндігінен айрылады;
6) Тестілеу барысында аудиторияда тыйым салынған затпен
анықталған тестіленушінің нәтижесі жойылады және ағымдағы
жылы ҰБТ тапсыру мүмкіндігінен айрылады;
7) Тестілеуге өз орнына «бөтен тұлғаны» кіргізуге талпынған
және кіргізген түсушілерге ағымдағы жылы ҰБТ тапсыруға рұқсат
етілмейді;
8) ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 25 тамызына
дейін бейнебақылау жазбаларына талдау жүргізіледі. Түсуші тыйым
салынған заттарды пайдаланғаны анықталған жағдайда, оның ҰБТ
мен білім беру грантын тағайындау конкурсының нәтижелері
жойылады.

ҰБТ мерзімі
• Өтініш қабылдау :
1 сәуірден 30 сәуірге дейін.
Халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта
білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған,
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын,
ұлты қазақ адамдар үшін 1 сәуірден 5 мамырға дейін.

• Өткізу орны :
20 маусымнан 5 шілдеге дейін.

Төтенше жағдай режимінің енгізілуіне байланысты құжат
қабылдау 20 сәуірден 10 мамырды қоса алғандағы мерзімде
жүзеге асырылады

ҰБТ-ға өтініш беру:
1 қадам
Міндетті түрде онлайн режимде алдын-ала өтініш беру керек :
- ent2020-tipo.testcenter.kz сайтында тіркеу батырмасын басу және
электрондық поштаны көрсету;
- Электрондық поштаға келген логин және парольмен сайтта
авторизациялану;
- ЖСН көрсету және сәйкестендіріуден өту (егер ЖСН бойынша деректер
табылмаса немесе қате көрсетілген жағдайда, онда Сіз алдын ала өтініш
берме алмайсыз қабылдау комиссиясына мәлеметтеріңізді беру арқылы
жүргізу қажет). Оқу орнын шетелде бітірген ағымдағы жылдың түлектері,
соның ішінде ҚР азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар да
алдын ала өтініш бере алмайды, қабылдау комиссиясына хабарласып
өтініш береді;
- Интерфейске тіркеу мәліметтерін енгізу керек;
- Мына тәсілдің біреуімен төлем жасау керек: банк картасы немесе Kaspi.kz
сайты арқылы. Тестілеу бағасы– 2242 теңге;
- Өтініштің бірегей нөмірін жазып алу және техникалық хатшыға хабарлау.

ҰБТ-ға өтініш беру:
2 қадам (Төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін)
ЖОО-ның қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсыру:
1. Өтініш (ЖОО-да беріледі);
2. Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. 3 x 4 өлшемдегі екі фотосурет;
4. Орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы
құжатты (түпнұсқа);
5. 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы, электронды нысанда.

Рұқсаттама алу
Рұқсаттама алу үшін ЖОО-ның қабылдау комиссиясына бару
қажет (ТЖ режимі аяқталғаннан кейін)

Рұқсаттаманы алғаннан кейін тексеру қажет:
1. ТАӘ (бар болған жағдайда);
2. Жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді (қысқартылған оқыту
мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларына өтініш берген
тұлғалар үшін);

3. Тестілеу тапсыру тілі.
Мәліметтер дұрыс болмаған жағдайда ЖОО-ның қабылдау
комиссиясына хабарлау қажет.

ҰБТ өткізу
Тестілеуге кіргізу кезінде өзімен бірге міндетті түрде болуы керек:
 Жеке куәлік;
 Тестілеу рұқсаттамасы;
 Қара немесе көк түсті ручка.
Металліздегішпен тексеру аймағында тыйым салынған зат
табылған жағдайда, акт жасалады және түсуші ағымдағы жылы
тестілеу тапсыруға жіберілмейді.
Тестілеуге өз орнына «бөтен тұлғаны» кіргізуге талпынған түсушілер
ағымдағы жылы тестілеу тапсыруға жіберілмейді.

Жұмыс тәртібі:






ҰБТ өткізу қағидаларымен ТАНЫСЫҢЫЗ;
Жауап парағындағы қызметтік секторларды МҰҚИЯТ толтырыңыз;
Кітапшаның бүтіндігін, беттерінің түгелдігін және баспаның сапалылығын ТЕКСЕРІҢІЗ;
Тестілеу тапсырмаларын ОРЫНДАҢЫЗ және жауап парағын толтырыңыз;
Кітапша мен жауап парағын аудитория кезекшісіне ТАПСЫРЫҢЫЗ.

Тыйым салынады
×

Министрлік өкілінің рұқсатынсыз және алып жүруінсіз аудиториядан шығуға;

×

Сөйлесуге, орын ауыстыруға,
аудиториядан алып шығуға;

×

Ұялы байланыс құралдарын және басқа да электрондық құралдарын, оқуәдістемелік құралдарды, шпаргалкаларды, калькуляторды пайдалануына;

×

Тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждауға, беттерді
жыртуға;

×

корректор сұйықтығын қолдануға, жауап парағының бояуға қарастырылмаған
секторларын бояу (жауап парағының нөмірі) арқылы бүлдіруге;

×

Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде тестілеу материалдарын уақытында
кезекшіге тапсыру, тапсырмаған жағдайда нәтижелер қабылданбайды;

×

Қауіпсіздік жүйесіне қасақана зиян келтіруге.

тестілеу

материалдарымен

алмасуға,

ҰБТ форматы
Толық оқыту мерзіміне түсушілер үшін
Қалауы бойынша қазақ, орыс немесе ағылшын* тілінде
Міндетті пәндер:
1. Математикалық сауаттылық;
2. Қазақстан тарихы;
3. Оқу сауаттылығы.
Ұсынылған бес жауаптың ішінен бір
дұрыс жауапты табу қажет.
Әр пән бойынша тапсырмалар саны - 20.

Екі бейіндік пән.
1-20 тапсырмалар аралығында ұсынылған
бес жауаптың ішінен бір дұрыс жауапты
табу қажет.
21-30 тапсырмалар аралығында бір немесе
бірнеше дұрыс жауапты табу қажет.
Әр бейіндік пән бойынша тапсырмалар
саны - 30.

IELTS - 6.0, TOEFL ITP шекті балл- 310-нан кем емес, TOEFL IBT – 79-дан кем емес
халықаралық сертификаттары бар адамдар қалауы бойынша «Шет тілі (ағылшын)»
бейіндік пәнін тапсырудан босатылады.

Шығармашылық дайындықты талап
ететін білім беру бағдарламасының
тобын
таңдағандар
тек
оқу
сауаттылығы
мен
Қазақстан
тарихын тапсырады

Тестілеу уақыты 3 сағат 50 минут.

Ескерту: ҰБТ-ны ағылшынша тапсыратындар қалауы бойынша Қазақстан тарихын қазақша немесе
орысша тапсыра алады.

ҰБТ форматы
Қысқартылған оқыту мерзіміне түсушілер үшін
Қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде

Арнайы пән
Жалпы кәсіптік пән
Ұсынылған бес жауаптың ішінен бір
дұрыс жауапты табу қажет.
Пән бойынша тапсырмалар саны - 20.

1-20 тапсырмалар аралығында ұсынылған
бес жауаптың ішінен бір дұрыс жауапты
табу қажет;
21-30 тапсырмалар аралығында бір немесе
бірнеше (6-дан көп емес) дұрыс жауапты
табу қажет;
31-40 ситуациялық тапсырмалардан бір
дұрыс жауапты табу қажет.

IELTS - 6.0, TOEFL ITP шекті балл- 310-нан кем емес, TOEFL IBT – 79-дан кем емес
халықаралық сертификаттары бар адамдар қалауы бойынша «Шет тілі (ағылшын)»
арнайы пән бойынша тестілеу тапсырудан босатылады.

Тестілеу уақыты –
1 сағат 40 минут.

Шығармашылық дайындықты
талап
ететін
білім
беру
бағдарламасын
таңдағандар
тек арнайы пәннен тапсырады

Нәтижелер





Мемлекеттік комиссиямен сол күні хабарланады;
Тестілеу өткізу орнындағы ақпараттық тақтаға ілінеді;
Бланк түріндегі сертификат берілмейді;
Тестілеу нәтижесімен www.testcenter.kz сайтында танысуға болады
(тестіленушінің ТЖК мен ЖСН енгізу арқылы);
 Нәтижемен келіспеген жағдайда, тестіленуші апелляцияға өтініш бере
алады.

Апелляция
Апелляция өтініштері ҰБТ нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі
сағат 13.00-ге дейін қабылданады
Апелляция мынадай жағдайларда қарастырылады:
Мазмұны бойынша
1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес
келмесе (дұрыс жауаптың нұсқасы көрсетіледі);
2) дұрыс жауап болмаса;
3) берілген барлық жауап нұсқасынан бір дұрыс
жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларында
бірден көп дұрыс жауап болса (дұрыс жауаптардың
барлық нұсқалары көрсетіледі);
4) тест тапсырмасы дұрыс құрылмаса;
5) тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтін,
сызба, суреттер, кестелер) табылмаса, соның
нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін
болмағанда.

Техникалық себептер бойынша
1) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған
дөңгелекшені сканер екі және одан көп дөңгелекше
ретінде оқыса;
2) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған
дөңгелекшені сканер бос дөңгелекше ретінде
оқыса;
3) жауап парағында ақау болғанда.

Тамыз айындағы ҰБТ
ҰБТ-ға қатыспаған немесе
шекті балл жинай алмаған
тұлғалар

Тамыз айында ҰБТ тапсыра
алады

ҰБТ-ға қатыспаған, ҰБТ-да
шекті балл жинай алмаған,
ҰБТ-ға жіберілмеген, ҰБТ
нәтижесі жойылған тұлғалар

*ЖОО-ға ағымдағы оқу жылы
аяқталғанға дейін күндізгі оқу
бөліміне ақылы негізде
қабылдана алады

*Ескерту: ЖОО-ға ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне
ақылы негізде қабылданған тұлғалар ағымдағы оқу жылында ҰБТ тапсыра алады
Өтініш қабылдау мерзімі

ҰБТ өткізу мерзімі

1 - 15 желтоқсан аралығы

15 – 20 қаңтар аралығы

1 - 15 ақпан аралығы

26 – 31 наурыз аралығы

1 – 30 сәуір аралығы

20 маусым мен 5 шілде аралығы

25 шілде мен 3 тамыз аралығы

17 – 20 тамыз аралығы

Шығармашылық емтихан
Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының
тобына шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініш (құжат) қабылдау ЖОО-ларда жүргізіледі.

Өтініш қабылдау:
20 маусым мен 7 шілде аралығы

Емтиханды өткізу:
8-13 шілде аралығы

ЖОО-ға қабылдау кезінде есептеледі:
1. Қазақстан тарихы
Екі шығармашылық емтихан
2. Оқу сауаттылығы
.

Әр шығармашылық емтихан бойынша максимальды балл - 40 балл.

Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобына түсушілер
жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа бір білім беру бағдарламасының
тобы бойынша қатысады және өтініште шығармашылық емтихан тапсырған ЖОО-ны көрсетеді.

Арнаулы емтихандар
Түсушілерден құжат қабылдау және арнаулы
емтихан өткізу «Педагогикалық ғылымдар» білім
беру саласы бойынша ЖОО-да және «Денсаулық
сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина)» білім беру саласы бойынша
медициналық жоғары білім беру ұйымдарының
орналасқан
жерінде
немесе
ЖОО-ның
медициналық
факультеттерінде
жүзеге
асырылады:

20 маусым мен 24 тамыз аралығы*

*ағымдағы жылы нормативтік-құқықтық актілерге енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар жобасы бойынша.

Жоғары білімнің білім беру грантын беру
конкурсы
Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін түсуші ЖОО-ның
қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады:
1) белгіленген үлгідегі бланкіде немесе web-қосымша жүйесі арқылы
өтінішті;
2) білімі туралы құжатты (төлнұсқа);
3) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы (электронды);
4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
5) IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP халықаралық сертификаттарының
көшірмесін (бар болған жағдайда).
Өтініш қабылдау:
13-20 шілде аралығы

Өткізу мерзімі:
21 шілде мен 1 тамыз
аралығы

Қабылдау
Түсушілерді ЖОО-ның студенттері қатарына қабылдауды ЖОО-ның қабылдау
комиссиялары күнтізбелік жылғы 10 - 25 тамыз аралығында өткізеді.
ЖОО-ның қабылдау комиссиясына түсуші қабылдау туралы
өтінішпен бірге келесі құжаттарды қоса тапсырады:
1) жалпы орта, техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі
немесе жоғары білімі туралы құжатын (төлнұсқа);
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
3) 3 х 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосуретін;
4) 086-У нысанындағы электронды медициналық анықтаманы;
5) ведомостан үзіндіні (арнаулы және (немесе) шығармашылық
дайындықты талап ететін, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар»
және «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина)»білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру
бағдарламаларына түсушілер үшін);
6) білім беру грантын тағайындау туралы куәлікті (бар болса);
7) IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP халықаралық сертификаттары
(бар болған жағдайда).

ҰБТ-ға дайындық
Ұлттық тестілеу орталығының сайтында
онлайн байқау сынағы:
Тест тапсыру (карантин мерзіміне) тегін, тек ЖСН енгізу
жеткілікті.
https://prob-ent.testcenter.kz/#/login
Ұлттық тестілеу орталығы филиалдарынан
оқу-әдістемелік құралдар сатып алу арқылы:
Бір оқулықтың бағасы – 414 теңге.

