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ЕКІНШІ МӘРТЕ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ
Университет 25 шілде-03 тамыз аралығында  екінші 

мәрте  өткізілетін кешеңді тестілеуге құжаттарды 
қабылдайды. Екінші мәрте кешеңді тестілеу 2018 жылдың 
15-19 тамызында  өткізіледі.

Екінші мәрте (қайтадан) өткізілетін кешенді тестілеуге 
ақылы түрдегі оқуға түсу үшін келесі талапкерлер қатыса ала-
ды:

1. ҰБТ-да қажетті шекті 50 балды жинай алмай қалған;
2. ҰБТ-ға қатыспағандар;
3. 14-18 шілдеде өтетін кешенді тестілеуге құжат беруге 

кешігіп қалған өткен жылғы мектеп, колледж  түлектері мен 
2018 жылғы колледж бітірушілері;

4. 14-18 шілдеде өтетін кешенді тестілеуде шекті балл 

жинай алмағандар.
Кешенді тестілеуге қатысу үшін университеттің қабылдау 

комиссиясына келесі құжаттар тапсырылады:
1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 
2) білім алу туралы құжат (түпнұска және көшірме);
3) 3 x 4 көлеміндегі екі фотосурет;
4) тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек;
5) 086-У нысандағы медициналық анықтама.

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау комиссиясы  
өтініш пен құжаттарды 30-шы Гвардиялық дивизия көшесі, 34 
мекен-жайында қабылдайды (540-812, 541-433; 54-144; 
87013457689).

ПОВТОРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Университет принимает документы на участие в по-

вторном комплексном тестировании в период с 25 июля 
по 03 августа. Повторное комплексное тестирование со-
стоится 15-19 августа 2018 года.

В повторном комплексном тестировании, для поступления 
в вузы на платной основе, могут участвовать следующие кате-
гории абитуриентов:

1. Абитуриенты, участвовавшие в ЕНТ и не сумевшие 
преодолеть пороговый уровень -50 баллов, а также получив-
шие ниже 5-ти баллов по одному или нескольким из предме-
тов ЕНТ;

2. Выпускники школ, не участвовашие в ЕНТ по разным 
причинам;

3. Выпускники прошлых лет и колледжей и колледжей 
2018 года, не успевшие подать заявление и документы на 

комплексное тестирование, которое состоится 14-18 июня 
2018 года;

4. Абитуриенты, не набравшие пороговый балл на ком-
плексном тестировании 14-18 июня 2018 года.

Для участия, в КТ поступающие подают в приемную комис-
сию вуза: 

1) копию документа удостоверяющего личность;
2) документ об образовании (оригинал и копия);
3) две фотокарточки размером 3 x 4; 
4) квитанцию об оплате за участие в комплексном тести-

ровании; 
5) медицинскую справку по форме 086-У.
Приемная комиссия ВКГУ им. С. Аманжолова принимает 

заявление и документы на повторное тестирование по адресу 
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34 (тел. (540-812, 541-433; 
54-144; 87013457689).
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2018 ЖЫЛЫ С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ МАГИСТРАТУРАСЫ 

МЕН ДОКТОРАНТУРУСЫНА ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Бұл Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі «Білім беру туралы» Заңына, Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен 
бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 
мамырдағы №292 Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген  жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №109 қаулысымен 
бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 
маусымдағы № 335 Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіби 
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
қабылдаудың типтік ережелеріне» сәйкес құрастырылды және 
2018 жылы магистратура мен докторантураға  қабылдау тәртібін 
белгілейді.

1.2 Университет магистратурасында ғылыми, педагогикалық 
және басқарушы кадрларды даярлау ғылыми және педагогикалық 
бағыт бойынша 2 жыл мерзімімен, бейіндік бағыт бойынша 1 
және 1,5 жыл мерзімімен жүзеге асырылады.

Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторан-
турада кемінде 3 жыл оқу мерзімімен философия докторы (PhD) 
мен бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып жүзеге асы-
рылады.

Магистратурада және 
докторантурада білім алу тек 
күндізгі оқыту нысанында 
жүзеге асырылады.

1.3 Универси-
тет магистранттарының, 
д о к т о р а н т т а р ы н ы ң 
контингентін қалыптастыру 
ғылыми және педагогикалық 
кадрларды даярлауға 
мемлекеттік білім беру тапсы-
рысын орналастыру, сондай-
ақ азаматтардың өз қаражаты 
және өзге де көздер есебінен 
оқу ақысын төлеуі арқылы 
жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан 
Республикасының азамат-
тары әскери, арнаулы оқу 
орындарын қоспағанда, 
жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімді бірінші рет алатын 
болса, мемлекет оларға мемлекеттік білім беру тапсырысы-
на сәйкес конкурстық негізде осы деңгейдегі білімді тегін алу 
құқығын береді.

Егер Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, азаматтығы 
жоқ тұлғалар әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімді бірінші рет алатын болса, олар 
осы деңгейдегі білімді мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес 
конкурстық негізде тегін ала алады.

Магистратурада, докторантурада шетелдіктерді оқыту ақылы 
негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім 
беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім алу құқығы Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарымен айқындалады.

1.4 Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша және ақылы негізде жүзеге асырылады.

1.5 Магистратураға, докторантураға азаматтарды қабылдау 
түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде 
жүзеге асырылады.

1.6 Магистратураға және докторантураға қабылдау даярлау 
мамандықтарын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы құжаттарды қабылдау басталатын күнге дейін күнтізбелік 
он бес күннен кешіктірілмей жарияланады.

1.7 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, соның ішінде 
мақсатты түрде даярлау шеңберінде оқуға үміткер азаматтардың 
өтініштерін қабылдау магистранттар мен докторанттарды даярла-
уды жүзеге асыратын базалық ЖОО жүзеге асырылады.

1.8 Университеттің магистратурасы мен докторантурасы-
на түсушілердің өтінішін қабылдау 03 – 30 шілде аралығында 

жүргізіледі.
Магистратураға, докторантураға түсу емтихандары – 10 та-

мыздан 20 тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі. 

2 МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ 
ҚҰЖАТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

2.1 Университет магистратурасына жоғары білімнің кәсіптік 
оқу бағдарламасын меңгерген тұлғалар қабылданады.

2.2 Құжаттарды қабылдау мен қабылдау емтиханда-
рын ұйымдастыру үшін университетте қабылдау комиссиясы 
құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы университет рек-
торы болып табылады. 

Қабылдау комиссиясының құрамы ректор бұйрығымен 
бекітіледі. 

2.3 Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы 
құжаттарды алған адамдар Қазақстан Республикасының білім 
беру ұйымдарының магистратурасына және докторантурасына 
түсу үшін алған білім деңгейлеріне және даярлау бейініне сәйкес 
білімдері туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 
рәсімінен өтулері қажет.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар 
Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттарға 
(келісімдерге) сәйкес танылады.

2.4 Магистратураға 
түсушілер қабылдау комиссия-
сына келесі құжаттарды тапсы-
рады: 

1) ректор атына өтініш;
2) білімі туралы құжаттың 

көшірмесі;
3) осы Ереженің 3.2 

тармағында көрсетілген 
бағдарламалар бойын-
ша тест тапсыруы туралы 
сертификаттың көшірмесі (бар 
болған жағдайда);

4) кадрлар есебі бойын-
ша жеке парақ және еңбек 
қызметін растайтын құжат 
(еңбек өтілі бар тұлғаларға);

5) 3x4 сантиметр 
көлеміндегі 6 фотосурет;

6) 086-У формасындағы 
медициналық анықтама;

7) жеке бас куәлігінің 
көшірмесі;

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар 
болған жағдайда);

9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, 
ұсыныстар).

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге 
оларды растау үшін түпнұсқалары беріледі. Тексеру аяқталғаннан 
кейін құжаттардың түпнұсқасы қайтарылады.

2.5 Докторантураға кемінде 1 жыл еңбек өтілі және «магистр» 
дәрежесі бар адамдар қабылданады.

2.6 Докторантураға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі 
құжаттарды тапсырады: 

1) ректор атына өтініш;
2) жеке бас куәлігінің көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4) осы Ереженің 3.2 тармағында көрсетілген бағдарламалар 

бойынша тест тапсыруы туралы сертификаттың көшірмесі (бар 
болған жағдайда);

5) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар 
болған жағдайда);

6) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;
7) 086-У формасындағы медициналық анықтама;
8) кадрлар есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін 

растайтын құжат;
9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, 

ұсыныстар)
Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге 

оларды растау үшін түпнұсқалары беріледі. Тексеру аяқталғаннан 
кейін құжаттардың түпнұсқасы қайтарылады.
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2.6 Магистратура мен докторантураға түсуге құжаттар 
тиісті білім беру бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық 
пререквизиттері болған жағдайда қабылданады. Әрбір 
мамандық/білім беру бағдарламасы үшін қажетті пререквизиттер 
тізімі университет ректорымен бекітіледі.

2.7 Магистратураның немесе докторантураның білім беру 
бағдарламаларын игеруге қажетті пререквизиттерді меңгермеген 
тұлғалар үшін түсу естихандарын өткеннен кейін ақылы түрде 
қажетті пәндерді меңгереді деген шартпен құжаттарын тапсыруға 
рұқсат беріледі. 

3 ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

3.1 Магистратураға және докторантураға түсуші адамдар түсу 
емтихандарын:

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; 
араб тілін білу талап етілетін мамандықтарға түсуші тұлғалар үшін 
араб тілі бойынша);

2) мамандық бойынша тапсырады.
3.2 Мынадай емтихандар бойынша:
ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional 

Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English 
as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 
Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87), (TOEFL, шекті балл – 
кемінде 560 балл), International English Language Tests System 
(IELTS, шекті балл – кемінде 6.0);

неміс тілі: Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang 
(DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 
деңгейі);

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тын-
далым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), Diplome 
d’Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi 
de Langue francaisе (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du 
francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің 
жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін 
меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар адам-
дар магистратураға және докторантураға шет тілі бойынша түсу 
емтиханынан босатылады.

Бұл ретте ЖОО-ның қабылдау комиссиясы ұсынылатын 
сертификаттардың түпнұсқалығын тексереді.

3.3 Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын 
өткізу кезінде университетте мамандықтар бойынша емтихан ко-
миссиялары құрылады.

3.4 Мамандық бойынша емтихандық комиссия тиісті 
мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар ЖОО мен ғылыми 
ұйымдардың қызметкерлерінен құрылады. 

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы төраға 
мен үш мүшеден құралады, олардың екеуі ғылым докторлары бо-
луы керек.. 

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы ректордың 
бұйрығымен бекітіледі.  

3.5 Магистратураға мамандық бойынша түсу емтихандарының 
бағдарламалары жоғары білім берудің пәндері бойынша 
типтік бағдарламалар негізінде университет кафедраларында 
құрастырады.  

3.6 Мамандық бойынша түсу емтиханы жазбаша формада 
қабылданады.

3.7 Мамандық бойынша түсу емтиханының мерзімі мен 
өткізілу орнын С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау комисси-
ясы анықтайды. 

3.8 Түсу емтихандарын тапсыруға үміткерлерге рұқсат жеке бас 
куәлігі болған жағдайда келу парағы бойынша жүзеге асырылады. 
Емтиханға кешіккен үміткерлер емтихан тапсыруға жіберілмейді.

3.9 Жазбаша түсу емтиханының ұзақтығы жауап парағына 
бекітілетін идентификациялық талонды толтырғаннан кейін 
магистратураға түсетіндер үшін 2 астрономиялық сағатты және 
докторантураға түсетіндер үшін 2,5 сағатты құрайды. Жаз-
баша түсу емтиханының өткізілу барысы емтихан мерзімінде 
кезекші оқытушылармен/қызметкерлермен және қабылдау 
комиссиясының мүшелерімен қадағаланады.

3.10 Емтихан өтетін мерзімде түсу емтиханының өткізілу бары-
сын видеобақылау және видеотіркеу жүзеге асырылады.   

3.11 Түсу емтихандарын тапсыру кезінде талапкерлерде 
емтихан аудиториясындағы кезекші оқытушылармен немесе 
қабылдау комиссиясы мүшелерімен, соның ішінде видеобақылау 
көмегімен анықталған электронды немесе қағаз түріндегі 
тасымалдағыштардағы, ұялы телефондардағы және басқа да 
құрылғылардағы рұқсат етілмеген қосымша заттардың болуы 
арнайы актімен рәсімделеді және қабылдауға дейін кез келген 
уақытта емтихан нәтижелерін, қайта тапсыруға құқығынсыз, 
жоюға негіз болады.  

3.12 Жазбаша түсу емтихандарының емтихан жұмыстарын тек-
серу пәндік емтихан комиссиясының мүшелерімен, видеобақылау 

камераларымен қамтамасыз етілген арнайы аудиториялар-
да, шифрланған түрде жүзеге асырылады. Талапкердің ТАӘ тек 
идентификациялық талонның жыртпалы бөлігіне ғана жазыла-
ды. Талапкерлердің ТАӘ көрсетілген емтихан жұмыстары қайта 
тапсыруға құқығынсыз жойылады.

3.13 Емтихан жұмысында емтихан сұрақтары жауаптарына 
қатысы жоқ белгілердің болуы (сызықтар, әр түрлі фигуралар, 
көк сия орнына түсті сияны, ұялы телефонды, планшетті, арнайы 
электронды сағаттарды, калькуляторды қолдану және т.б.) емти-
хан жұмысын идентификациялау құралы ретінде қарастырылуы 
мүмкін, жұмысты жоюға және ары қарайғы тексеруге жіберілмеуіне 
негіз болады.

3.14 Әр сұраққа жауап 100-балдық шкала бойынша 
бағаланады. Емтиханның қорытынды бағасы ретінде емтихан 
билеті сұрақтары бағасының арифметикалық орташасы алынады.

3.15 Мамандық бойынша түсу емтиханының нәтижесі емтихан 
аяқталған мерзімнен бастап 48 сағат ішінде университет сайтында 
жаряланады.

3.16 Үміткерлердің апелляцияға өтініш беруі кезінде 
қарастыруға негіздеме жауап парағы болып табылады.

3.17 Мамандық бойынша емтихан кезінде базалық ЖОО-ға 
қадағалаушылар ретінде білім беру саласындағы құзіретті орган 
өкілдері жіберіледі. 

3.18 ЖОО-лар емтиханды өткізуге дейін жиырма күнтізбелік 
күн бұрын білім беру саласындағы құзіретті органға мамандық 
бойынша қабылдау емтихандарын өткізу кестесін жібереді. 

3.19 Шет тілі бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы 
әзірлеген технология бойынша өткізіледі.   

Араб тілі бойынша емтихан ЖОО жетекшісі бекіткен және білім 
беру саласындағы құзіретті органмен келісілген рет бойынша 
ЖОО емтихан комиссиясымен ауызша немесе жазбаша формада 
өткізіледі.

3.20 Шет тілі бойынша түсу емтихандары білім беру 
саласындағы уәкілетті орган белгілейтін ЖОО-ларда өткізіледі.

3.21 Түсу емтихандарын тапсырған жылы оларды қайта 
тапсыруға рұқсат етілмейді.

3.22 Бірыңғай талаптарды сақтау мен даулы сұрақтарды 
шешуді қамтамасыз ету мақсатымен апелляцияларды қарастыру 
бойынша Республикалық комиссия мен университетте 
апелляциялық комиссия құрылады.

Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен 
құрамы білім беру  саласындағы құзіретті органның бұйрығымен 
бекітіледі. 

Университеттегі апелляциялық комиссияның құрамы қабылдау 
комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

Апелляциялық комиссиялар түсу емтихандарының шешімімен 
келіспейтіндердің өтінішін қарастыру мақсатымен құрылады. 

3.23 Апелляциялық комиссия магистратураға және 
докторантураға түсуші тұлғалардан емтихан материалдарының 
мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді 
қабылдайды және қарайды.

Апелляциялық комиссия мамандық бойынша түсу 
емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар 
қосу туралы шешім қабылдайды.

Апелляциялық комиссия шет тілі бойынша апелляцияларды 
қарау нәтижелерін республикалық апелляциялық комиссияға 
жібереді.

Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық ко-
миссия ұсынысының негізділігін қарайды және апелляциялық 
комиссияның ұсынысы түскеннен кейін бір күн ішінде шет тілі 
бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген 
тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды. 

3.24 Апелляцияға берілетін өтінішті магистратураға 
және докторантураға түсуші адам апелляциялық комиссия 
төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны 
мен техникалық себептер бойынша өтініштер түсу емтиханының 
нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге 
дейін қабылданады, оны апелляциялық комиссия өтініш берілген 
күннен бастап бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. 
Өтініш беруші апелляциялық комиссияның отырысына келмеген 
жағдайда оның өтініші қарастырылмайды. 

3.25 Апелляциялық комиссия өтінішті қарастырған кезде 
өтініш беруші өзінің жеке басын растайтын құжатын көрсетуі керек. 

3.26 Апелляциялық комиссиялардың шешімдері комис-
сия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы бойын-
ша қабылданады. Дауыстар саны бірдей болған жағдайда 
қабылданатын шешімді комиссия төрағасының  шешуші дау-
ысы белгілейді. Апелляциялық комиссияның жұмысы комис-
сия төрағасы мен барлық мүшелері қол қойған хаттамамен 
рәсімделеді. 
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4 УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТРАТУРАСЫ МЕН ДОКТОРАНТУ-
РАСЫНА ҚАБЫЛДАУ

4.1 Магистранттар, докторанттар құрамына қабылдауды 
университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 

4.2 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу 
емтихандарының қосындысында 1-кестеге сәйкес бағалаудың 
100 балдық шкала бойынша мынадай ең жоғары балл жинаған 
адамдар қабылданады:

1) ғылыми-педагогикалық магистратураға, докторантураға – 
кемінде 150 балл;

2) бейінді магистратураға – кемінде 130 балл, оның ішінде 
шет тілінен – кемінде 30 балл.

Осы ереженің 3.2 - тармағында көрсетілген шет тілі (ағылшын, 
француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты 
бар адамдарға бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша ең 
жоғары балл қосылады.

4.3 Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған 
жағдайда қабылдау кезінде басым құқық мамандық бойынша 
ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі, мамандық бойынша түсу 
емтихандарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда басым 
құқық шет тілі бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі. 
Содан соң таңдаған мамандығының бейініне сәйкес ғылыми 
жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингтік 
ғылыми журналдардағы жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер 
туралы куәліктер; ғылыми стипендияларды, гранттарды 
тағайындау туралы сертификаттар, ғылыми конференцияларға 
және конкурстарға қатысқаны үшін берілген грамоталар/диплом-
дар ескеріледі.

1-кесте – Бағалаудың 100-балдық шкаласы бойынша 
бағаларды аудару жүйесі 

*бейінді магистратурада «қанағаттанғысыз» бағасына 0-ден 
29-ға дейінгі балл сәйкес келеді

4.4 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша игерілмеген 
орындар, оның ішінде нысаналы орындар жоғары оқу орындары 
арасында мамандықтар бойынша одан әрі қайта бөлу үшін өтінім 
түрінде білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет саласындағы 
уәкілетті органдарға 5 қыркүйекке дейін қайтарылады.

Бұл ретте, ең алдымен тиісті мамандық бойынша түсу 
емтихандарының нәтижелері бойынша неғұрлым жоғары балл 
алған үміткерлері бар ЖОО-ның өтінімдері қанағаттандырылады. 
Аталған мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, 
қайта бөлу мамандықтар тобының ішінде жүзеге асырылады. 
Уәкілетті органның бұйрығы 30 қыркүйекке дейін шығарылады.

4.5 Университет білім беру саласындағы уәкілетті органдарға 
күнтізбелік 10 күн ішінде қабылдауды ұйымдастыру және өткізу 
бойынша қорытынды есепті, сондай-ақ мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша магистратураға, резидентураға және 
докторантураға қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмелерін 
ұсынады.

4.6 Келісім-шарт негізінде магистранттар қатарына қабылдау 
туралы бұйрық білім беру қызметін көрсету жөніндегі келісім-шарт 
жасалған соң және бірінші оқу жылына толық немесе жартылай 
ақы төленген соң ғана шығарылады

4.7 Магистратураға қабылдауға ұсыныс беру туралы 
пәндік емтихандық комиссия шешімі хаттамамен рәсімделеді 

және университеттің қабылдау комиссиясының қарастыруына 
ұсынылады.

4.8 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түскен 
магистранттар мен докторанттар оқу аяқталған соң кем дегенде 3 
жыл көлемінде өтеу жайлы келісім-шарт жасалады.

Мақсатты даярлық шеңберінде мемлекеттік білім беру тапсы-
рысы бойынша оқуға түскен әрбір магистрантпен «базалық ЖОО 
– ЖОО – магистрант/докторант» түріндегі үш жақты келісім-шарт 
жасалады. 

4.9 Осы Ережеде қарастырылмаған сұрақтар мен мәселелерді 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың қабылдау комиссиясы дер-
бес шешеді. 

Қосымша: Магистранттарды қабылдау ережелеріне ҚР БҒМ 
нұсқаулық-нормативтік құжаттары бойынша және С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ бұйрықтарының негізінде өзгерістер енгізуге бо-
лады. 

5 ӨЗГЕРІСТЕР

5.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен 
енгізіледі және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабар-
лама түрінде құжатталады. Өзгеріс туралы хабарлау парағы 
белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже орналасқан 
барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және 
есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшалар 
ҚР ШҚМУ 001-13 талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға 
берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны әзірлеуші 
бөлімше шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді және 
қосымшаларды тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді;

5.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына 
өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін СММжББ және ҚБЖ 
жауапты. 

5.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына 
міндетте түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір 
рет қайта қарайды.

5.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мына-
лар негіз бола алады:

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан 
енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;

- ректордың бұйрықтары;
- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта 

бөлу;
- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру;
- СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі 

көрсетілген ҚБЖ қызметтік жазбасы.
5.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы 

өзгертілген кезде ереже ауыстырылуы керек. 
5.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан 

университеттегі барлық даналар алынып,  жаңасымен ауыстыры-
луы тиіс. 

5.7 Ескірген ережені  алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және 
АжСМБ жауапты. 

5.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, 
күні және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы 
қойылып, мұрағатқа жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа 
пайдаланылмайды. 

6 КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

6.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық 
актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады. 

6.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді.
Ережені мыналар келіседі:
- СБӨ;
- Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 
- СММжБ бөлімінің бастығы;
- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің 

бастығы;
- заңгер-кеңесші.
6.3 Ережені  ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет 

етеді.
6.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету 

және бақылау бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін 
құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы 
жауапты болады. 

6.5 Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық 
қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады.

6.6 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде 
сақталуы үшін ҚБЖ жауапты.

БАҒАЛАУДЫҢ 100 БАЛДЫҚ 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
С. АМАНЖОЛОВА В 2018 ГОДУ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Го-
сударственным общеобязательным стандартом послевузовского об-
разования, утверждённым постановлением Правительства РК от 23 
августа 2012 г. № 1080, с изменениями и дополнениями, внесен-
ными  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 
мая 2016 года №292, «Типовыми правилами приема в организации 
образования, реализующие профессиональные учебные програм-
мы послевузовского образования», утвержденными постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 
109, с изменениями и дополнениями, внесенными  Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2018 года № 335, 
и определяют порядок приема лиц в магистратуру и докторантуру в 
2018 году. 

1.2 Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров 
в магистратуре университета осуществляется по двум направлениям: 
научному и педагогическому со сроком обучения 2 года, и профиль-
ному - со сроком обучения 1 или 1,5 года.

Подготовка научных и педагогических кадров осуществляется в 
докторантуре университета с присуждением степени доктора фило-
софии (PhD), доктора по профилю со сроком обучения не менее 3 лет.

Обучение в магистратуре и докторантуре осуществляется только 
по очной форме. 

1.3 Формирование контингента магистрантов, докторантов уни-
верситета осуществляется посредством размещения государственного 
образовательного заказа на подготовку научных и педагогических ка-
дров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и 
иных источников. 

Гражданам Республики Казахстан государство обеспечивает пре-
доставление права на получение на конкурсной основе в соответствии 
с государственным образовательным заказом бесплатного послеву-
зовского образования, если образование этого уровня они получают 
впервые, за исключением военных, специальных учебных заведений.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Ка-
захстан, могут получить на конкурсной основе в соответствии с госу-
дарственным образовательным заказом бесплатное послевузовское 
образование, если образование этого уровня они получают впервые, 
за исключением военных, специальных учебных заведений.

Обучение иностранцев в магистратуре, докторантуре осущест-
вляется на платной основе. Право на получение иностранцами на 
конкурсной основе в соответствии с государственным образователь-
ным заказом бесплатного послевузовского образования определяется 
международными договорами Республики Казахстан.

1.4 Обучение в докторантуре осуществляется по государственно-
му образовательному заказу и на платной основе.

1.5 Прием лиц в магистратуру, докторантуру осуществляется на 
конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

1.6 Прием в магистратуру и докторантуру с указанием специаль-
ностей подготовки объявляется через средства массовой информации 
не позднее пятнадцати календарных дней до даты начала приема до-
кументов.

1.7 Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государ-
ственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой 
подготовки, проводится в университете в случае, если он определен 
уполномоченным органом в области образования в качестве базового 
ВУЗа, в которых осуществляется подготовка магистров и докторов.

1.8 Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру 
университета проводится в приемной комиссии с 03 по 31 июля.

Вступительные экзамены в магистратуру, докторантуру проводят-
ся с 10 до 20 августа, зачисление - до 25 августа.

2 ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ

2.1 В магистратуру университета принимаются лица, освоившие 
профессиональные учебные программы высшего образования.

2.2 Для приема документов и организации проведения вступи-
тельных экзаменов в университете создается приемная комиссия. 
Председателем приемной комиссии является ректор.

Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора.
2.3 Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных 

организациях образования, для поступления в магистратуру и доктор-
антуру в организациях образования Республики Казахстан в соответ-
ствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки 
необходимо пройти процедуру признания или нострификации доку-
ментов об образовании.

Документы об образовании, выданные зарубежными организаци-
ями образования, признаются на территории Республики Казахстан в 

соответствии с международными договорами (соглашениями).
2.4 Лица, поступающие в магистратуру, подают в приемную ко-

миссию следующие документы:
1) заявление на имя ректора;
2) копия  документа о высшем образовании;
3) копия сертификата о сдаче теста по программам, указанным в 

пункте 3.2 настоящих Правил (в случае их наличия);
4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий  

трудовую деятельность (для  лиц, имеющих трудовой стаж);
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
6) медицинская справка формы 086-У;
7) копия удостоверения личности;
8) список научных и научно-методических работ (в случае их на-

личия). 
9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, реко-

мендации).
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,  

предоставляются оригиналы для сверки. После проведения сверки 
оригиналы возвращаются.

2.5 В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «ма-
гистр» и стаж работы не менее 1 года.

2.6 Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную ко-
миссию следующие документы:

1) заявление на имя ректора;
2) копия удостоверения личности;
3) копия  документа об образовании;
4) копия сертификата о сдаче теста по программам, указанным в 

пункте 3.2 настоящих Правил (в случае их наличия);
5) список научных и научно-методических работ (в случае их на-

личия);
6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
7) медицинская справка формы 086-У;
8) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий  

трудовую деятельность.
9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, реко-

мендации).
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,  

предоставляются оригиналы для сверки. После проведения сверки 
оригиналы возвращаются.

2.6 Документы на поступление в магистратуру и докторантуру 
принимаются только при наличии соответствующих пререквизитов, 
освоенных претендентами на предшествующем уровне образования. 
Перечень пререквизитов для каждой специальности/образователь-
ной программы утверждается ректором университета. 

2.7 Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования  
пререквизиты, необходимые для успешного освоения образователь-
ных программ магистратуры или докторантуры, допускаются к пода-
че документов с условием предварительного освоения необходимых 
дисциплин на платной основе после прохождения вступительных эк-
заменов.

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

3.1 Лица, поступающие в магистратуру и докторантуру, сдают 
вступительные экзамены:

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, 
французский, немецкий; по арабскому языку для лиц, поступающих 
на специальности, требующие знание арабского языка);

2) по специальности.
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3.2 Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждаю-
щие владение иностранным языком в соответствии с Общеевропей-
скими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 
освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в 
магистратуру и докторантуру по следующим экзаменам:

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional 
Testing Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of English 
as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test 
(TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87), (TOEFL пороговый балл 
– не менее 560 баллов), International English Language Tests System 
(IELTS, пороговый балл – не менее 6.0);

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang 
(DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень 
C1);

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже 
уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en 
Langue franзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondi de Langue 
franзaise (DALF, уровень C1), Test de connaissance du franзais (TCF – не 
менее 400 баллов).

Подлинность сертификатов проверяется приемной комиссией 
всоответствии с пунктом 14 частью 5, правил приема в магистратуру 
и докторантуру РК.

3.3 На период проведения вступительных экзаменов в магистрату-
ру и докторантуру в университете создаются экзаменационные комис-
сии по специальностям.

3.4 Экзаменационная комиссия по специальности формируется из 
числа сотрудников ВУЗов и научных организаций, имеющих ученую 
степень по соответствующей специальности. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из 
председателя и трех членов, два из которых должны быть докторами 
наук. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждает-
ся приказом ректора.

3.5 Программы вступительных экзаменов в магистратуру по спе-
циальности формируются кафедрами университета на основе типо-
вых программ по дисциплинам высшего образования.

3.6 Вступительный экзамен по специальной дисциплине прово-
дится в письменной форме. 

3.7 Дату и место проведения вступительного экзамена по спе-
циальности определяет при-
емная комиссия ВКГУ им. 
С.Аманжолова. 

3.8 Допуск претендентов к 
сдаче вступительного экзамена 
осуществляется по явочному ли-
сту при наличии документа, удо-
стоверяющего личность. Лица, 
опоздавшие на экзамен, к сдаче 
экзамена не допускаются.

3.9 Продолжительность 
письменного вступительного 
экзамена составляет 2 астроно-
мических часа для поступающих 
в магистратуру и 2,5 часа для 
поступающих в докторантуру по-
сле заполнения идентификаци-
онного талона, прикрепляемого 
к листу ответа. Ход проведения 
письменного вступительного эк-
замена в течение всего времени 
экзамена контролируют дежур-
ные преподаватели/сотрудники 
и члены приемной комиссии. 

3.10 В течение всего времени 
экзамена осуществляется видео-
наблюдение и видеофиксация хода проведения вступительного экза-
мена.  

3.11 Использование либо наличие у поступающего во время сда-
чи вступительного экзамена несанкционированных вспомогательных 
средств на электронных или бумажных носителях, сотовых телефонов 
и иных устройств, обнаруженное дежурными преподавателями в эк-
заменационной аудитории или членами приемной комиссии, в том 
числе с помощью видеонаблюдения, зафиксированное в специаль-
ном акте, является основанием для аннулирования результатов экза-
мена в любое время до зачисления без права пересдачи. 

3.12 Проверка экзаменационных работ письменного вступитель-
ного экзамена осуществляется в зашифрованном виде членами пред-
метных экзаменационных комиссий в специально отведенных аудито-
риях, оснащенных камерами видеонаблюдения. ФИО поступающего 
указывается только в отрывной части идентификационного талона. 
Экзаменационные работы, в которых указаны ФИО поступающих, ан-
нулируются без права пересдачи.

3.13 Наличие в экзаменационной работе знаков, которые не отно-
сятся к содержанию ответов на экзаменационные вопросы (подчерки-
вания, различные фигуры, использование цветной пасты вместо синей 
пасты, сотовым телефоном, планшетом, специальными электронными 
часами, калькулятором и т.д.), и могут рассматриваться как средство 
для идентификации экзаменационной работы, служит основанием 
для аннулирования работы и недопуска ее к дальнейшей проверке. 

3.14 Ответ на каждый вопрос оценивается по 100-балльной рей-
тинговой шкале. Итоговая оценка за экзамен выводится как среднее 
арифметическое всех оценок на вопросы экзаменационного билета.  

3.15 Результаты вступительного экзамена по специальности раз-
мещаются на сайте университета в течение 48 часов с момента окон-
чания экзамена. 

3.16 При подаче претендентом апелляционного заявления осно-
ванием для рассмотрения является лист ответа. 

3.17 При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы 
в качестве наблюдателей направляются представители уполномочен-
ного органа в области образования.

3.18 ВУЗы за двадцать календарных дней до проведения экзаме-
нов направляют в уполномоченный орган в области образования гра-
фик проведения  вступительных экзаменов по специальности.

3.19 Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся 
по технологии, разработанной Национальным центром тестирования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

3.20 Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся 
в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образо-
вания.

3.21 Пересдача вступительных экзаменов в год их сдачи не допу-
скается.

3.22 В целях обеспечения соблюдения единых требований и раз-
решения спорных вопросов создаются Республиканская комиссия по 
рассмотрению апелляций, а в университете - апелляционная комис-
сия.

Председатель и состав республиканской апелляционной комис-
сии утверждаются приказом уполномоченного органа в области об-
разования. 

Состав апелляционной комиссии университета утверждается при-
казом председателя приемной комиссии. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений 
лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов.

3.23 Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заяв-
ления от лиц, поступающих в магистратуру, докторантуру, по содер-
жанию экзаменационных материалов и техническим причинам.

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении бал-
лов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена – по 
специальности.

Результаты рассмотрения 
апелляции по иностранному 
языку передаются апелляци-
онной комиссией в респу-
бликанскую апелляционную 
комиссию. 

Республиканская апел-
ляционная комиссия рас-
сматривает обоснованность 
предложения апелляционной 
комиссии и в течение одного 
дня после поступления пред-
ложения апелляционной ко-
миссии принимает решение 
о добавлении баллов лицу, 
апеллирующему результаты 
вступительных экзаменов – 
по иностранному языку.

3.24 Заявление на апел-
ляцию подается на имя пред-
седателя апелляционной ко-
миссии лицом, поступающим 
в магистратуру и докторанту-
ру. Заявления по содержанию 
экзаменационных материа-
лов и по техническим причи-

нам принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления 
результатов вступительного экзамена и рассматриваются апелляцион-
ной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивиду-
альном порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной 
комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.

3.25 При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, 
лицо, подавшее апелляцию, предоставляет документ, удостоверяю-
щий личность.

3.26 Решения апелляционными комиссиями принимаются боль-
шинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равен-
ства голосов голос председателя комиссии является решающим. Рабо-
та апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным 
председателем и всеми членами комиссии.

4 ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ
 УНИВЕРСИТЕТА

4.1 Зачисление в число магистрантов, докторантов осуществляет-
ся приемной комиссией университета.

4.2 На обучение по государственному образовательному заказу 
зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступи-
тельных экзаменов по 100-балльной шкале оценок по каждому из эк-
заменов согласно таблице 1:
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1) для научно-педагогической магистратуры и докторантуры не 
менее 150 баллов;

2) для профильной магистратуры не менее 130 баллов, в том чис-
ле по иностранному языку не менее 30 баллов.

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному 
языку (английский, французский, немецкий), указанные в пункте 3.2 
настоящих Правил, засчитывается наивысший балл по 100-балльной 
шкале оценок.

4.3 В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преиму-
щественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее 
высокую оценку по специальности, в случае одинаковых показателей 
вступительного экзамена по специальности, преимущественное право 
получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по иностранно-
му языку. Затем учитываются научные достижения, соответствующие 
профилю избранной специальности: научные публикации, в том чис-
ле в рейтинговых научных изданиях; свидетельства о научных раз-
работках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; 
грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.

Таблица 1 – Система перевода оценок по 100-балльной 
шкале оценок

* в профильной магистратуре оценке «неудовлетворительно» со-
ответствуют баллы от 0 до 29.

4.4 Неосвоенные места по государственному образовательному 
заказу, в том числе целевые, возвращаются в уполномоченные орга-
ны в области образования, здравоохранения и культуры в виде заявки 
для дальнейшего перераспределения между ВУЗами в разрезе специ-
альностей до 5 сентября.

При этом в первую очередь удовлетворяются заявки ВУЗов, име-
ющих претендентов с наиболее высокими баллами по результатам 
вступительных экзаменов по соответствующей специальности. При от-
сутствии претендентов по данной специальности перераспределение 
осуществляется внутри группы специальностей. Приказ уполномочен-
ного органа издается до 30 сентября.

4.5 Университет представляют в уполномоченный орган в области 
образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по орга-
низации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении 
в магистратуру и докторантуру по государственному образовательно-
му заказу.

4.6 Приказ о зачислении магистрантов на договорной основе из-
дается только после заключения договора по оказанию образователь-
ных услуг и полной или частичной оплаты первого года обучения.

4.7 Решение предметной экзаменационной комиссии о рекомен-
дации к зачислению в магистратуру оформляется протоколом и пере-
дается на рассмотрение в приемную комиссию университета.

4.8 С магистрантами и докторантами, поступившими на обучение 
по образовательному государственному заказу, заключается договор 
об отработке не менее 3 лет после завершения обучения. 

С каждым магистрантом и докторантом поступившим по государ-
ственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки, 
заключается трехсторонний договор «базовый вуз-вуз-магистрант/
докторант».

4.9 Вопросы, не регламентированные настоящими Правила-
ми, самостоятельно решаются приемной комиссией ВКГУ имени 
С.Аманжолова.

Примечание: В правила приема магистрантов и докторантов могут 
быть внесены изменения по мере поступления инструктивно-норма-
тивных документов  МОН РК и на основании  приказов ВКГУ имени С. 
Аманжолова

5 ИЗМЕНЕНИЯ

5.1 Внесение изменений и дополнений в правила осуществляется 
только по разрешению ПРК и оформляется документально за его под-
писью в виде извещения об изменении. Лист извещения об измене-
нии оформляется согласно установленной форме и передается во все 
структурные подразделения, где находятся данные правила. Внесение 
изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпля-
ры производятся в соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. 
Выпуск извещения об изменениях в переданные на хранение правил 
производится только подразделением-разработчиком. Изменения в 
правила вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации из-
менений и дополнений;

5.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 
рабочие экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП;

5.3 Правила пересматриваются РСП не реже одного раза в три 
года с обязательным включением записи на листе учета периодично-
сти проверок.

5.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в правила 
могут являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-право-
вые акты, имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными подраз-

делениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений измене-

ний с разрешением ПРК;
5.5 При изменении названия подразделения правила должны 

быть заменены;
5.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

правил, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;
5.7 Ответственность за замену и изъятие устаревших правил несут 

РСП и ОМКМиП;
5.8 Утратившие силу правила помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего 
надпись «Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не ис-
пользуются для работы.

6 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

6.1 Согласование правил в соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

6.2 Правила разрабатывает РСП.
Правила согласовываются с:
- ПРК;
- проректором по учебно-методической работе;
- начальником ОМКМиП;
- начальником отдела документационного обеспечения и контро-

ля;
- юрисконсультом.
6.3 Правила утверждаются ректором и действует до его отмены.
6.4 Подлинник правил хранятся в отделе документационного обе-

спечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

6.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров правил осуществляет 
отдел документационного обеспечения и контроля. 

6.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
правил в подразделении несёт РСП.

БАЛЛЫ ПО 100-БАЛЛЬНОЙ 

ШКАЛЕ ОЦЕНОК
БАЛЛЫ ПО 4-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ ОЦЕНОК

95-100
Отлично (5)

90-94

85-89

Хорошо (4)80-84

75-79

70-74

Удовлетворительно (3)

65-69

60-64

55-59

50-54

30-49
Неудовлетворительно (2)*

0-29


