
 

СТУДЕНТТЕР ҚАТАРЫНА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

БОЙЫНША ҚАБЫЛДАУ  

10 - 25 тамыз аралығында өткізіледі 

 

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты немесе 

нысаналы трансферттер шеңберінде республикалық бюджеттен түскен  

қаражат есебінен білім беру гранты иегерлері, сондай-ақ оқуға ақы төлеуі 

азаматтардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен жүзеге асырылған 

оқуға түсушілер тиісті білім бағдарламалары топтарынан білім беру 

бағдарламасын таңдайды. 

Оқуға түсушілер қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтінішпен 

бірге:  

1) жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе 

жоғары білімі туралы құжатын (төлнұсқа); 

2) жеке куәлік және оның көшірмесі  - 2 дана; 

3) 3 х 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосуретін; 

4) 086-У нысанындағы медициналық анықтама және 063/Е нысанның 

көшірмесі; флюорография суреті (бар болған жағдайда); 

5) ҰБТ сертификатын; 

6) Психометриялық тест ведомосынан үзіндіні «Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім беру саласы бойынша 

жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін); 

7) білім беру грантын тағайындау туралы куәлік (бар болған жағдайда); 

8) әскери тіркеу туралы куәлік көшірмесі (ер балалар үшін) (Алматы 

қаласына басқа қаладан келетін  Ер балалар Әскери тіркеуден 

шығып келуі керек). 

9)  Файл – 3 дана. 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы 

құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір 

жыл жұмыс өтілі бар адамдар мынадай құжаттардың бірін: 

1) еңбек кітапшасын; 

2) жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мөрімен (бар болса) 

расталған қызметтік тізімді (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы 

мәліметтер тізбесі); 

3) қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік 

анықтаманы; 

          4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті 

зейнетақы жарналары туралы үзінді және Мемлекеттік әлеуметтік 

сақтандыру қорынан алынған әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтер; 

5) мерзімі және оны тоқтату негіздемесі көрсетілген жұмыс берушінің 

еңбек келісімшартын; 



6) еңбек келісімшартын жасау мен тоқтату негізінде еңбек қарым-

қатынасының пайда болуы мен тоқтатылуын дәледейтін жұмыс берушінің 

актісінен үзіндіні; 

7) жұмысшыларға жалақы беру ведомосынан үзіндіні қоса береді. 

 

Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек балалар, 

сондай-ақ бала кезінен мүгедектер таңдаған мамандығы бойынша оқуға қарсы 

көрсетілімдердің жоқ екендігі туралы медициналық қорытындыны 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ   емханасынан   (Шевченко к-сі 126, 

Досмухамедова көшесінің қиылысы)  қабылдау комиссиясына ұсынады.  

 

Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың қазақ немесе орыс тіліне 

нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс (Қазақстан 

Республикасының нотариусы!) 


