Магистратураға түсушілерге арналған жадынама
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына
магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Ұлттық тестілеу
орталығының ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.
Магистратураға қабылдауды ұйымдастыру мерзімдері:
Өтініштерді қабылдау және ҰТО ақпараттық базасына тіркеу:
- 2022 жылғы 10 маусымнан 15 шілдеге дейін
Кешенді тестілеу:
- 2022 жылғы 20 шілдеден 10 тамыз аралығында
Магистратураға қабылдау:
- 28 тамызға дейін.
1 - қадам-кешенді тестілеуге қатысуға өтініш беру үшін :
1) сайтқа өтіңіз app.testcenter.kz және интерфейс тілін таңдаңыз;
2) электрондық пошта арқылы өтініш беру жүйесінде тіркелу (Ұлттық
тестілеу орталығынан алынған хатта міндетті түрде электрондық поштаны
растау қажет);;
3)өтініштерді беру жүйесінде алынған логин мен пароль арқылы
авторлануға (логин мен пароль көрсетілген хатты жоюға болмайды);
4) ЖСН көрсету және іздеу батырмасына басу (т. а. ә автоматты түрде
шығады), байланыс телефон нөмірін көрсету;
5) "өтініш беру" қойындысына өтіп, "жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру" тармағын таңдаңыз;
6) қажетті тестілеу түрін таңдау;
7) тіркелу үшін деректерді толтыру;
8) КТ өткізу қағидаларымен танысуды растау;
9)төлем әдісін таңдау және тестілеу үшін төлем жасау. Барлық
кезеңдерден сәтті өткеннен кейін "өтініш сәтті берілді!». Оқуға түсуші
тестілеуді тапсыру қаласын өз бетінше таңдайды. Егер оқуға түсуші берілген
өтінішке (тестілеуді тапсыру қаласы, білім беру бағдарламалары тобы,
тестілеуді тапсыру тілі) өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда оларға

өтініштерді қабылдау базасы жабылғанға дейін редакциялау мүмкіндігі
беріледі. Ол үшін сізге қажет:
1) "Менің тарихым"қосымша бетіне өтіңіз;
2) өтінішті ашу және "өтінішті редакциялау" батырмасын басу;
3) өзгерістер енгізу;
4) өңдеуден кейін "Сақтау"түймесін басыңыз.
Тестілеуді өткізу орны мен уақыты туралы ақпарат оқуға түсушінің жеке
кабинетінде қолжетімді болады.
2 – қадам -КТ тапсыру және шекті балл жинау.
Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға түсу 75 балл және одан
жоғары. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық
негізде КТ бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады:
3 -қадам – Шекті балл жинап, мемлекеттік білім беру тапсырысы
конкурсына қатысу үшін ЖЖОКБҰ-ға келу қажет.
4-қадам - құжаттардың түпнұсқаларын университеттің қабылдау
комиссиясына тапсыру және университет порталында онлайн-режимде
тіркелу (satbayev.hero.study).
Құжаттар тізімі:
1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш;
2) жоғары білімі туралы құжат (Құжат қабылдау комиссиясына берілген
жағдайда түпнұсқа);
3) КТ сертификаты (құжат қабылдау комиссиясына тапсырылған
жағдайда);
4) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматта
075/е нысаны бойынша Медициналық анықтама);
5) жеке куәліктің көшірмесі. Магистратураға түсуші өтініште білім беру
бағдарламаларының тобын және үш ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді;
6) шет тілі бойынша тест тапсырғаны туралы Сертификат (болған
жағдайда ағылшын тілі);
7) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған
жағдайда);
8) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты (6 шт) фотосурет;
9) әскери куәлік немесе әскери билет (ұлдар үшін).
Білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды
тапсыру кезінде, сондай-ақ Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-ға қабылдау
кезінде ұсынылған сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу
мерзімін университеттің қабылдау комиссиясы тексереді.

5-қадам- Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ға оқуға қабылдау
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға оқуға
конкурстық негізде кешенді тестілеу бойынша кемінде 75 балл жинаған және
білім беру бағдарламаларының тобы бойынша мемлекеттік білім беру грантын
тағайындау туралы куәлігі бар адамдар қабылданады.
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қорытындылары бойынша КТ үшін бағалаудың 150 балдық жүйесінің
шкаласына сәйкес қазақ немесе орыс тілінде оқытатын ғылыми-педагогикалық
магистратураға кемінде 75 балл, бұл ретте шет тілі бойынша-кемінде 25 балл,
білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты
таңдай отырып – кемінде 7 балл беріледі 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс
жауапты таңдаумен – кемінде 7 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған
тест бойынша – кемінде 7 балл.
Ақылы негізде қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік
магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындысы бойынша қазақ
немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға КТ үшін бағалаудың
100 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 50 балл,
бұл ретте оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша-кемінде 7
балл, КТ бойынша – кемінде 7 балл. білім беру бағдарламалары тобының
бейініне: бір дұрыс жауапты таңдаумен-кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше
дұрыс жауапты таңдаумен-кемінде 7 балл.

