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1. БАКАЛАВРИАТҚА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
(жоғары білім беру бағдарламалары)
1.1. Жалпы ережелер
1. Логистика және көлік академиясына (бұдан әрі – ЛжКА) жалпы орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады.
2. ЛжКА-ға түсетін адамдарды қабылдау республикалық бюджет немесе жергілікті
бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын орналастыру, сондай-ақ білім
алушының жеке қаражаты және өзге де көздер есебінен оқуға ақы төлеу арқылы жүзеге
асырылады.
1.2. ЛжКА-ға қабылдау тәртібі
3. ЛжКА-да Президент-Ректордың немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның
шешімімен қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына
Президент-Ректор, проректорлар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары және
Академияның профессорлық-оқытушылық құрамының өкілдері кіреді. Қабылдау
комиссиясының мүшелерінің сандық құрамы тақ санынан тұрады. Қабылдау комиссиясының
төрағасы Президент-Ректор болып табылады. Президент-Ректордың немесе оның міндетін
атқарушы адамның бұйрығымен қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
тағайындалады.
4. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың
ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, жалпы орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру
конкурсына қатысуға және (немесе) ЛжКА-ға ақылы оқуға түсуге ниет білдірген
тұлғалар ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 50 балл, оның ішінде кемінде 5 балл, – Қазақстан
тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы бойынша-оқыту тілі және 1-кестеге
сәйкес әрбір бейіндік пән бойынша кемінде 5 балл жинауы қажет.
5. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, қысқартылған оқыту
мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға
түсетін, ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты
есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген
адамдар ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 25 балл, оның ішінде жалпы бейіндік пән
бойынша кемінде 5 балл және арнайы пән бойынша кемінде 5 балл жинауы қажет.
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және энергетика
В165
Магистральдық
желілер және
инфрақұрылым
В166 Көлік
иммараттары
B059
Коммуникацияла
р және
коммуникациял
ық
технологиялар

Автомобильдер және
автомобиль шаруашылығы
Автоматтандыру және
басқару
Көліктегі робототехникалық
жүйелер
Электр энергетикасы
IT Энергетика

математика

физика

Физика

Еңбекті қорғау

физика

Математика

математика

физика

Электротех
никаның
теориялық
негіздері

Саланың
технологиялық
процестерін
автоматтандыру
Еңбекті қорғау
(электр
қауіпсіздігі
негіздері)

математика

физика

Физика

Еңбекті қорғау

математика

физика

Физика

Еңбекті қорғау

математика

физика

Физика

Еңбекті қорғау

математика

физика

Физика

Телекоммуникациялық
жүйелер және т.ж.байланыс
желілері

математика

физика

Физика
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Қалалық электр көлігі
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Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің
білім беру грантын беруге арналған конкурсқа ҰБТ-ны электрондық форматта өту кезінде
түсуші кемінде 50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу
сауаттылығы-оқу тілі бойынша кемінде 5 балл және әрбір бейіндік пән бойынша кемінде 5
балл жинаған екі нәтиженің бірімен қатысады.
6. Жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша «орта буын
маманы» немесе «қолданбалы бакалавр» біліктілігі бар техникалық және кәсіптік немесе
орта білімнен кейінгі білімі бар адамдарды, сондай-ақ жоғары білімі бар адамдарды ақылы
негізде қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының тобы
бойынша ЛжКА-ға қабылдауды ЛжКА қабылдау комиссиясы ауызша әңгімелесу негізінде
жүзеге асырады, бұл ретте:
1) «Орта буын маманы» біліктілігімен ТжКБ ұйымдарының түлектері үшін ЛжКА
ұқсас мамандықтарға түсу кезінде оқу мерзімі дипломға қосымшада (транскрипте)
көзделмеген пререквизиттер-пәндерді меңгерудің міндетті шартымен кемінде 2 -3 жылды
құрайды;
2) жоғары білімі бар адамдар үшін оқу мерзімі дипломға қосымшада (транскрипте)
көзделмеген пререквизит-пәндерді меңгерудің міндетті шартымен кемінде 2,5-3 жылды
құрайды.
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 01.04.2019 №134
бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының ұқсас топтарының
және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтарының
сәйкестігінің әдістемелік ұсынымдарында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім беру мамандықтары болмаған жағдайда, қысқартылған оқу мерзімімен қысқартылған
білім беру бағдарламалары бойынша қабылдау туралы шешімді пәндерді ескере отырып,
тиісті кафедраның қорытындысы негізінде ЛжКА қабылдау комиссиясы, білім туралы
құжатта қарастырылған.
7. Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға қабылдау ЛжКА қабылдау комиссиясы
күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Бұл
ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең
басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

8. Білім беру гранты негізінде және ақылы негізде оқуға түсетін тұлғаларды
қабылдауды қажетті құжаттар тізбесіне сәйкес олардың өтініштері бойынша ЛжКА қабылдау
комиссиясы жүзеге асырады.
1.3. ЛжКА-ға қабылдау тәртібі
9. Оқуға түсушілер ЛжКА-ға қабылдау үшін қабылдау комиссиясы немесе
«Электрондық үкімет» www.egov.kz (бұдан әрі – портал) веб-порталы арқылы «Жоғары
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында
(бұдан әрі-Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты) көзделген құжаттар топтамасын
ұсынады.
Қабылдау комиссиясының қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, оларды
тіркеуді және өтініш келіп түскен күні құжаттар топтамасын қабылдағаны туралы оқуға
түсушіге қолхат беруді жүзеге асырады не оқуға түсуші құжаттар топтамасын толық
ұсынбаған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Портал арқылы жүгінген жағдайда түсушіге «Жеке кабинетіне» мемлекеттік
көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама
жіберіледі.
Қабылдау комиссиясының қызметкері олар келіп түскен сәттен бастап ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді, толық болмаған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан
дәлелді бас тартуды дайындайды, ол порталдағы «Жеке кабинетке» өтініш берушіге
электрондық құжат нысанында жіберіледі.
Оқуға түсушілер құжаттардың толық топтамасын ұсынған жағдайда қабылдау
комиссиясының қызметкері ЛжКА-ға қабылдау үшін құжаттардың қабылданғаны туралы
хабарлама жібереді. Хабарламаны алғаннан кейін оқуға түсуші қабылдау комиссиясының
қызметкеріне құжаттардың түпнұсқаларын күнтізбелік жылдың 10-25 тамызы аралығында
ұсынады.
Құжаттарды қабылдағаннан кейін президент-ректор оқуға түсушілерді студенттер
қатарына қабылдау туралы бұйрық шығарады.
Қабылдау комиссиясы мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы мәліметтерді
Мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз
етеді.
10. Оқуға түсушілерді қабылдауды ЛжКА қабылдау комиссиясы күнтізбелік
жылдың 10 тамызы мен 25 тамызы аралығында ЛжКА Президент-Ректорының немесе
оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен жүргізеді.
11. Жоғары білімнің білім беру грантының иегерлері республикалық бюджет немесе
жергілікті бюджет қаражаты, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты және өзге де көздер
есебінен оқуға ақы төлеу есебінен білім беру бағдарламаларының тиісті тобынан білім беру
бағдарламасын таңдайды.
12. Қабылдау комиссиясына оқуға түсушілер қабылдау туралы өтінішке қоса береді:
1) жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім
туралы құжат (түпнұсқа);
2) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;
3) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының
2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген 075-у нысанындағы
медициналық анықтама;
4) ҰБТ сертификаты;
5) білім беру грантын беру туралы куәлік (бар болса).

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар қатарындағы
азаматтар, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектеріне теңестірілген адамдар, Қазақстан Республикасының азаматтары болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балалар, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары
басым құқық берілгенін растайтын құжаттар мен квотаны қосымша береді.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар,
біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар
қосымша мынадай құжаттардың бірін тапсырады:
1) еңбек кітапшасының көшірмесі (тұпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);
2) жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен (ол болған кезде) расталған қызметтік
тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);
3) жұмыскердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік анықтаманы
қамтиды,
4) аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан үзінді көшірме және жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер;
5) тоқтату күні мен оны тоқтатудың негізі туралы жұмыс берушінің белгісі бар еңбек
шарты қамтылуға тиіс;
6) еңбек шартының жасалуы және тоқтатылуы негізінде еңбек қатынастарының
туындауын және тоқтатылуын растайтын жұмыс беруші актілерінен үзінді көшірмелер;
7) қызметкерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінді көшірмелер.
13. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың
ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, орта, техникалық және кәсіптік немесе
орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар Үлгілік қағидалардың 4-тармағында белгіленген
шекті балды (ҰБТ нәтижелері бойынша) алмаған, ҰБТ нәтижелері сәйкес келмейтін бейіндік
пәндер комбинациясымен, күші жойылған ҰБТ нәтижелерімен ҰБТ нәтижелері бар адамдар
ЛжКА-ға күндізгі оқу нысаны бойынша шартты түрде ақылы негізде қабылданады.
ЛжКА-да академиялық оқу кезеңі аяқталғаннан кейін бұл адамдар Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 маусымдағы №230 бұйрығымен
бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларына сәйкес белгіленген мерзімде
ҰБТ-ны қайта тапсырады.
14. Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары
білімнің білім беру грантын тағайындау туралы куәлік алған адамдар қабылдау туралы
өтініш береді және ЛжКА Президент-Ректор немесе оның міндетін атқарушы адамның
бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады.
Мемлекеттік грант негізінде оқуға түсетін Қазақстан Республикасының азаматтары
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кемінде 3 (үш) жыл
жұмыспен өтеу туралы шарт жасасады.
15. №230 бұйрыққа сәйкес белгіленген мерзімде ҰБТ тапсырған және Үлгілік
қағидалардың 4-тармағында белгіленген шекті балды жинаған орта немесе техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар жалпы орта немесе техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжатты алғанға дейін ЛжКА ПрезидентРекторының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына ақылы негізде ЛжКА-ға
қабылдау туралы өтініш береді.
Бұл ретте орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сыныптарының білім
алушылары күнтізбелік жылдың 1 ақпаны мен 25 тамызы аралығында ЛжКА ПрезидентіРекторының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына жалпы орта білім туралы
құжатты алғанға дейін ақылы негізде ЛжКА-ға қабылдау туралы өтініш береді.

Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы
құжатты алғаннан кейін оқуға түсушілер Үлгілік қағидалардың 33-тармағында көрсетілген
тізбеге сәйкес құжаттарды ұсынады.
16. Үлгілік қағидалардың 5-тармағында көзделген ҰБТ нәтижелері бойынша Үлгілік
қағидалардың 4-тармағында белгіленген шекті балды жинаған адамдар ЛжКА ПрезидентіРекторының немесе оның міндетін атқарушы адамның атына ақылы негізде ЛжКА-ға
қабылдау туралы өтініш береді.
Өтінішке ҰБТ сертификаты, уәкілетті адам қол қойған және мөрмен бекітілген
транскрипт көшірмесі қоса беріледі.
Құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда қабылдау комиссиясы оқуға
түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.
17. ЛжКА-ға қабылдау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары және тілдік
бөлімдер бойынша бөлек жүргізіледі.
18. Оқуға түсуші екінші деңгейдегі банктер беретін білім беру кредитін ресімдеген
жағдайда, ол құжаттардың қарауда болғаны туралы банктен тиісті анықтаманы ұсынған
кезде оқуға түсуші ЛжКА студенттерінің қатарына қабылданады.
Бұл ретте оған білім беру қызметін көрсету шартында белгіленген және азаматты
оқуға қабылдағанға дейін төленуі тиіс соманы төлеу бойынша білім беру кредитін ресімдеу
кезеңіне, бірақ банктен анықтама алған кезден бастап 4 (төрт) аптадан аспайтын мерзімге
кейінге қалдыру беріледі.
19. Шет тіліндегі құжаттар нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі
аудармасымен қоса ұсынылады.
Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар 1 (бірінші) академиялық
оқу кезеңі ішінде адамдарды қабылдағаннан кейін Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.
20. ЛжКА қабылдау аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде білім беру
саласындағы уәкілетті органға студенттерді қабылдау бойынша қорытынды есепті ұсынады.
2. МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
(жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары)
2.1. Жалпы ережелер
1. ЛжКА-ға магистранттар мен докторанттарды қабылдау ғылыми-педагогикалық
және бейінді бағыттар 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.
ЛжКА келесі білім беру бағдарламалары бойынша бейіндік және ғылымипедагогикалық бағыт бойынша магистрлерді, сондай-ақ PhD докторларын даярлауды жүзеге
асырады:
МАГИСТРАТУРА
№

Білім беру
бағдарламасының коды
және тобы

М151 Көлік қызметтері
1
М152 Логистика (салалар
бойынша)

Білім беру бағдарламасының атауы
Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
(бейіндік 1,5 жыл)
Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
(ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Жоғары жылдамдықтағы теміржол көлігінде экономика, экология
және инфрақурылым (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Логистика (сала бойынша) (бейіндік 1,5 жыл)
Логистика (сала бойынша) (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)

М100 Автоматтандыру
және басқару
М104 Көлік, көлік
техникасы және
технологиялар
2

М099 Электротехника
және энергетика
М210 Магистральдық
желілер және
инфрақұрылым
М310 Көлік имараттары

3

М096 Коммуникациялар
және коммуникациялық
технологиялар

Ресурсті үнемдейтін өндірістік логистика (ғылымипедагогикалық, 2 жыл)
Технологиялық кешендерді басқару (профильдік 1,5 жыл)
Автоматтандыру және басқару (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Темір жолдардың жылжымалы құрамы (бейіндік 1,5 жыл)
Темір жолдардың жылжымалы құрамы (ғылыми-педагогикалық, 2
жыл)
Автомобиль және жол техникасы (профильдік 1,5 жыл)
Автомобиль және жол техникасы (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Электр энергетикасы (бейіндік 1,5 жыл)
Электр энергетикасы (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Көлік инфрақұрылымының инженериясы (ғылымипедагогикалық, 2 жыл)
Көлік инфрақұрылымының инженериясы (бейіндік 1,5 жыл)
Көлік құрылыстары (бейіндік 1,5 жыл)
Көлік құрылыстары (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл)
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (бейіндік
1,5 жыл)
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (ғылымипедагогикалық, 2 жыл)

ДОКТОРАНТУРА PhD:
№
1

2

3

Білім беру бағдарламасының
коды және nобы
D147 Көлік қызметтері
D148 Логистика салалар бойынша
D100 Автоматтандыру және
басқару
D104 Көлік, көлік техникасы және
технологиялар
D099 Энергетика және
электротехника
D210 Магистральдық желілер және
инфрақұрылым
D310 Көлік имараттары
D096 Коммуникациялар және
коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасының атауы
Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті
пайдалану
Логистика (сала бойынша)
Автоматтандыру және басқару
Көлік, көлік техникасы және технологиялар
Электр энергетикасы
Көлік инфрақұрылымының инженериясы
Көлік құрылыстары
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

2. Магистратураға және докторантураға түсу үшін алдыңғы білімнің сәйкестігі
міндетті шарт болып табылмайды, бұл ретте түсуші таңдаған білім беру бағдарламасы
бойынша магистратураның немесе докторантураның пәндерін оқып - үйренуге ол
пререквизит-пәндерді меңгергеннен кейін ғана жіберіледі.
2.2 Магистратураға және PhD докторантураға оқуға қабылдау тәртібі
1. ЛжКА магистратурасына және докторантурасына тұлғаларды қабылдау, оның
ішінде мақсатты даярлық бойынша, кешенді тестілеу (бұдан әрі-КТ) немесе түсу
емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.
Шетелдіктерді магистратураға және докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге
асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде
тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуы, магистратура бағдарламалары бойынша
стипендиялық бағдарламаны қоспағанда, Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарымен айқындалады.

2. Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға қабылдау ЛжКА қабылдау комиссиясы
күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел
азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға
дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.
3. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен
бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларына сәйкес
заңнамада белгіленген тәртіппен танылады немесе нострификацияланады.
Шет тіліндегі құжаттар нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі
аудармасымен қоса ұсынылады.
4. Құжаттарды қабылдау үшін қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау
комиссиясының төрағасы ЛжКА Президент-Ректоры немесе оның міндетін атқарушы тұлға
болып табылады.
Қабылдау комиссиясының құрамы мен функциялары ЛжКА Президент-Ректоры
немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен бекітіледі.
Докторантураға түсушілер үшін қабылдау комиссиясы жүзеге асырады:
- түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің таңдалған білім беру
бағдарламалары тобының мәселелері бойынша консультация беру, КТ және/немесе түсу
емтиханының рәсімімен таныстыру;
- оқуға түсетін құжаттарды қабылдауды және тексеруді ұйымдастыруды қамтамасыз
етеді;
- білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының өткізілуін
ұйымдастыруды қамтиды;
- докторантураға түсушілер үшін әңгімелесу өткізуді ұйымдастыруды қамтуға тиіс.
Магистратураға түсушілер үшін қабылдау комиссиясы:
- түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының
таңдалған тобының мәселелері бойынша консультация беру, КТ рәсімімен таныстыру.
5. Магистратураға түсетін өтініштерді қабылдауды ЛжКА қабылдау комиссиясы
және (немесе) Ұлттық тестілеу орталығының (ҰТО) ақпараттық жүйесі арқылы келесі
мерзімдерде жүргізеді:
5.1) күнтізбелік жылдың 1 маусымынан 15 шілдесіне дейін;
5.2) күнтізбелік жылдың 1 қарашасынан 18 қарашасына дейін.
6. Докторантураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Ұлттық тестілеу
орталығының (ҰТО) ақпараттық жүйесі арқылы келесі мерзімдерде жүргізіледі:
6.1) күнтізбелік жылдың 3 шілдесінен 3 тамызына дейін;
6.2) күнтізбелік жылдың 1-18 қарашасы аралығында.
7. Магистратура білім беру бағдарламаларының топтары бойынша кешенді
тестілеу келесі мерзімдерде жүргізіледі:
7.1) күнтізбелік жылдың 20 шілдесінен 10 тамызына дейін;
7.2) күнтізбелік жылдың 18 қарашасынан 11 желтоқсанына дейін.
8. Докторантура білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу
емтихандары келесі мерзімдерде өткізіледі:
8.1) күнтізбелік жылдың 4 тамызынан 20 тамызына дейін;
8.2) күнтізбелік жылдың 19 қарашасынан 11 желтоқсанына дейін.
9. Магистратураға және докторантураға қабылдау келесі мерзімдерде
жүргізіледі:
9.1) күнтізбелік жылдың 15 тамызынан 28 тамызына дейін;
9.2) күнтізбелік жылдың 26 желтоқсанынан 10 қаңтарына дейін.
2.3 Магистратураға кешенді тестілеуді қабылдау және өткізу

1. Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар
қабылданады.
2. Магистратураға түсуші тұлғалар, ЛжКА академияға күнтізбелік жылдың 25-28
тамыз аралығында (ЛжКА қабылдау комиссиясы арқылы) немесе «Электрондық үкімет»
www.egov.kz (бұдан әрі – портал) веб-порталы арқылы ұсынады. Осы Үлгілік қағидалардың
1-1-қосымшасына сәйкес «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім
беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі-Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты)
8-тармағында көзделген құжаттар топтамасы:
Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді, жоғары білім туралы
құжатты, медициналық анықтаманы қабылдау комиссиясы «Электрондық үкімет» шлюзі
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден ұсынады.
Қабылдау комиссиясының қызметкері «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып
тіркелген) (бұдан әрі – № 39 бұйрық) бекітілген нысан бойынша құжаттар топтамасын
қабылдауды, оларды тіркеуді және құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы оқуға
түсушіге қолхат беруді жүзеге асырады не оқуға түсуші толық құжаттарын тапсырмаған
жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Портал арқылы жүгінген жағдайда түсушіге «Жеке кабинетіне» мемлекеттік
көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік
көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Қабылдау комиссиясының қызметкері олар келіп түскен сәттен бастап ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді, толық болмаған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан
дәлелді бас тартуды дайындайды, ол порталдағы «Жеке кабинетіне» өтініш берушіге
электрондық құжат нысанында жіберіледі.
Оқуға түсушілер құжаттардың толық топтамасын ұсынған жағдайда қабылдау
комиссиясының қызметкеріне ЛжКА-ға қабылдау үшін құжаттардың қабылданғаны туралы
хабарлама жіберіледі хабарламаны алғаннан кейін оқуға түсуші қабылдау комиссиясының
қызметкеріне құжаттардың түпнұсқаларын күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейінгі
мерзімде ұсынады.
Қабылдау комиссиясының қызметкері «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 11)
тармақшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы мәліметтерді Мемлекеттік
қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.
11. Магистратураға түсуші тұлғалар КТ тапсырады, оның ішінде шет тілі бойынша
тест (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз), білім беру бағдарламалары топтарының
бейіні бойынша тест, оқуға дайындығын анықтау үшін таңдау бойынша қазақ немесе орыс
тілінде тест тапсырады.
12. КТ өткізу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8
мамырдағы № 190 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 18657 болып тіркелген) кешенді тестілеуді өткізу қағидаларына сәйкес
жүзеге асырылады.
КТ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – ҚР БҒМ)
айқындайтын КТ өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан әрі – ҰТО) өткізеді.
КТ нәтижелері бойынша электрондық сертификат беріледі, ол ҚР БҒМ Ұлттық
тестілеу орталығының сайтында расталады.

13. Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес
шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар мынадай
тілдер бойынша магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады:
ағылшын тілі: IELTS (АЙЛТС)/International English Language tests System
(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем), шекті балл-кемінде 6,0;
ағылшын тілі: IELTS Academic( Academic халықаралық ағылшын тілін тестілеу
жүйесі), шекті балл-кемінде 6,0;
Test of English as a foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш
аз А Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг ПРОГРАММ) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), шекті балл-кемінде 60;
TOEFL PBT (тест ов Инглиш аз А Форин Лангудж пэпер бэйсед тэстинг) test of
English as a foreign Language Paper - based testing, шекті балл-кемінде 498;
неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрю фун
Фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун)
(NiveauC1/С1 деңгейі);
француз тілі: test de Franzais International ™ – тест де Франс Интернасиональ (TFI
(TFI) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес), Diplome d ' Etudes
en langue franzaise – Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (DALF), B2 деңгей), Diplome
Approfondi de Langue franzaise – диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (diplome Approfondi
de langue franzaise DALF (DALF), C1 деңгей), test de connaissance du FRANZAIS – тест де
коннэссанс дю Франс (TCF (ТСФ) – кемінде 50 балл).
Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін құжаттарды тапсыру кезінде,
сондай-ақ ЛжКА-ға қабылдау кезінде ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын және
қолданылу мерзімін ЛжКА қабылдау комиссиясы тексереді.
14. Осы тармақта көрсетілген шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест
тапсырғаны туралы сертификаттардың біреуі бар адамдарға республикалық бюджет немесе
жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін
өтініш берген кезде, сондай-ақ ақылы негізде ЛжКА-ға қабылданған кезде 50 балл
есептеледі.
15. Магистратураға түсушілер өтініште бір білім беру бағдарламаларының тобын
және 3 (үш) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын көрсетеді.
2.4 Докторантураға түсу емтихандарын қабылдау және өткізу
1. 1. Докторантураға кемінде 9 ай жұмыс өтілі және «магистр» дәрежесі бар
тұлғалар қабылданады.
2. 2. Докторантураға түсуші тұлғалар өңірлік тестілеу орталықтарында білім беру
бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын тапсыру үшін Ұлттық тестілеу
орталығының (ҰТО) сайтында тіркеледі және ЛжКА-ға мынадай құжаттарды тапсырады:
1) өтініш (еркін нысанда);
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжат (түпнұсқа, құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған
кезде);
4) ҰТО берген мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы ресми
сертификат (ҚАЗТЕСТ);
5) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;
6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының
2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген 075-у нысанындағы
медициналық анықтама;

7) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;
8) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе жұмыс орны бойынша кадр
қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын өзге де құжат;
9) соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми жарияланымдар тізімі, зерттеу жүргізу
жоспары.
Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру
үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін
құжаттардың түпнұсқалары қайтарылады.
2.3. Кейін түсу емтиханын тапсыру үшін тіркелу 1 (бір) рет рұқсат етіледі; ҰТО
сайтында қайта тіркелуге жол берілмейді. Құжаттарды қабылдау ҰТО сайтында жүзеге
асырылады, оқуға түсуші жеке деректерін толтырады, докторантураға түсу үшін 1 (бір) ЖОО
және 1 (бір) ГОП таңдайды, түсу емтиханын тапсыру орнын таңдайды. ҰТО өңірлер
бөлінісінде түсу емтихандарының кестесін қалыптастырады. Түсу емтихандарын өткізу
бағдарламалары мен кестелері оқуға түсушілердің назарына түсу емтиханы басталғанға
дейін 3 (үш) күн бұрын жеткізіледі.
2.4. Үміткерлер түсу емтиханын өз таңдауы бойынша қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде тапсыра алады, бұл ретте емтиханның барлық блоктары таңдалған тілдердің
бірінде болуы тиіс
2.5. Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне
(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарды
ұсынады:
ағылшын тілі: IELTS (АЙЛТС)/International English Language tests System
(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем) шекті балл – кемінде 5,5;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз
А Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг ПРОГРАММ) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT( ТОЙФЛ АйБИиТи), шекті балл-кемінде 46;
TOEFL PBT (тест ов Инглиш аз А Форин Лангудж пэпер бэйсед тэстинг) test of English
as a foreign Language Paper - based testing, шекті балл-кемінде 453;
Test of English as a foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз
А Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), шекті
балл – кемінде 460 балл;
неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрю фун
Фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau В2/В2 деңгейі), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун)
(NiveauВ2/В2 деңгейі);
француз тілі: test de Franzais International ™ – тест де Франс Интернасиональ (TFI
(TFI) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес), Diplome d ' Etudes
en langue franzaise – Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (DALF), B2 деңгей), Diplome
Approfondi de Langue franzaise – диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (diplome Approfondi
de langue franzaise DALF (DALF), C1 деңгей), test de connaissance du FRANZAIS – тест де
коннэссанс дю Франс (TCF (ТСФ) – кемінде 50 балл).
Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу мерзімін ЛжКА
қабылдау комиссиясы тексереді.
Сертификаты бар тұлғалар (TOEFL ІТР (Test of English as a Foreign Language
institutional Testing Program) докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін
білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.
Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеудің тест тапсырмаларының саны 100
сұрақты құрайды. Максималды балл-100 балл.
Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу "Рұқсат беру" немесе "Жібермеу"
нысанында бағаланады. "Рұқсат" бағасын алу үшін кемінде 75 балл жинау қажет.
ҰТО ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді білім беру саласындағы
уәкілетті орган айқындаған ұйымдарда өткізеді.

Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсыру күні, уақыты және орны
оқуға түсушілердің назарына олардың жеке кабинеті арқылы жеткізіледі.
3. Докторантураға түсу емтиханы аймақтық тестілеу орталығының базасында
компьютерлік форматта өткізіледі.
4. Докторантураға түсу емтиханы компьютерлік форматта келесі блоктардан тұрады:
- эссе жазу;
– докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (бұдан әрі-ОДАТ);
- білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар;
- ЖЖОКБҰ емтихан комиссиясы өткізетін оқуға түсушімен әңгімелесу.
5. Түсу емтиханының ұзақтығы - 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады,
докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, 3 сұрақтан тұратын электрондық емтихан
билетіне жауап береді. Сұрақтар тізімі мен эссе тақырыбы кездейсоқ түрде қалыптасады.
6. Түсу емтиханы үшін ең жоғары балл – 100 балл, оның ішінде эссе – 10 балл, ОДАТ30 балл, ББТ бейіні бойынша емтихан-40 балл, ЖЖОКБҰ емтихан комиссиясы өткізетін
оқуға түсушімен әңгімелесу – 20 балл.
7. Оқуға түсушілер түсу емтихандарының келесі күні түсу емтихандарының
нәтижелерімен жеке кабинеттегі хабарлама арқылы таныса алады.
8. Докторантураға түсуші тұлғалар үшін әңгімелесуді ЛжКА "Эссе жазу", "ОДАТ"
және "Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар"
блоктары бойынша түсу емтихандарын тапсырғанға дейін дербес жүзеге асырады.
Әңгімелесу оқуға түсушінің кәсіби және жеке қасиеттерін, ғылыми - зерттеу немесе
эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу әлеуетін бағалауға бағытталған.
Әңгімелесу міндетті түрде бейне байланысты пайдалана отырып, күндізгі нысанда
және (немесе) қашықтықтан жүргізіледі. Бейнежазба архивте кемінде үш жыл сақталады.
Әңгімелесу емтихан комиссиясының төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қоятын
хаттамамен ресімделеді.
Оқуға түсуші әңгімелесуге келмеген жағдайда 0 балл қойылады, хаттамамен
ресімделеді, оған емтихан комиссиясының төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қояды.
Әңгімелесуден өтпеген оқуға түсуші мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқу
үшін конкурсқа жіберілмейді және ЛжКА-ға ақылы негізде қабылданбайды.
2.5 Апелляциялық комиссия жұмысы
1. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлғалардың өтініштерін қарау
үшін ҚР БҒМ жанындағы апелляцияларды қарау жөніндегі Республикалық комиссия және
ЛжКА апелляциялық комиссиялары құрылады.
Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы, КТ өткізу
пункттерінде құрылатын апелляциялық комиссиялардың төрағалары ҚР БҒМ бұйрығымен
бекітіледі.
ЛжКА-ғы апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы қабылдау комиссиясы
төрағасының бұйрығымен бекітіледі.
3. Апелляциялық комиссия магистратураға және докторантураға түсетін тұлғалардан
емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша өтініштерді
қабылдайды және қарайды.
Апелляциялық комиссия жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының немесе КТ нәтижелерін
апелляцияға берген тұлғаға балл қосу туралы шешім қабылдайды.
Магистратурада оқу үшін КТ апелляциясын қарау нәтижелерін апелляциялық
комиссия Республикалық апелляциялық комиссияға береді.
Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының
негізділігін қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы келіп түскеннен кейін бір

күн ішінде магистратурада оқу үшін КТ нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балл қосу
туралы шешім қабылдайды.
4. Апелляцияға өтінішті магистратураға түсетін тұлға апелляциялық комиссия
төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны және техникалық себептер
бойынша өтініштер КТ, түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні
сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия өтініш берілген күннен
бастап бір күн ішінде қарайды.
Докторантураға түсу емтиханының компьютерлік форматтағы апелляциясына өтініш
келесі күні нәтижелер жарияланғаннан кейін сағат 13:00-ден 13:40-қа дейін білім беру
саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ұйым базасында қабылданады.
5. Апелляцияға берілген өтініштерді ЛжКА апелляциялық комиссиясы өтініш
берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды.
6. ОДАТ блогы бойынша апелляцияны ҰТО Республикалық апелляциялық
комиссиясы тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша
докторантураға түсетін тұлғалардан қарайды.
7. Эссе жазу, білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына
жауаптар және әңгімелесу нәтижелері бойынша апелляцияны ЛжКА апелляциялық
комиссиялары жүргізеді.
8. Апелляциялық комиссия әрбір тұлғамен жеке тәртіппен жұмыс істейді. Адам
апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда оның апелляцияға берген өтініші
қаралмайды.
9. Апелляциялық комиссия өтінішті қараған кезде апелляцияға берген тұлға жеке
басын куәландыратын құжатты ұсынады.
10. Апелляциялық комиссиялардың шешімдері Комиссия мүшелері жалпы санының
көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының
дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссиялардың жұмысы төраға және
Комиссияның барлық мүшелері қол қойған хаттамамен ресімделеді.
2.6 ЛжКА магистранттары мен докторанттары қатарына қабылдау
1. Ақылы негізде ғылыми-педагогикалық магистратураға тұлғаларды қабылдау осы
Үлгілік қағидалардың 7-қосымшасына (бұдан әрі - 7 – қосымша) сәйкес қазақ немесе орыс
тілінде оқытатын магистратураға КТ үшін бағалаудың 150 балдық жүйесінің шкаласына
сәйкес КТ қорытындылары бойынша: кемінде 75 балл, бұл ретте шет тілі бойынша – кемінде
25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен
– кемінде 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 осы Үлгілік қағидалардың 7-1-қосымшасына (бұдан әрі - 7-1 –
қосымша) сәйкес қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейіндік магистратураға КТ үшін
бағалаудың 100 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес КТ қорытындылары бойынша: кемінде
50 балл, бұл ретте оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл,
білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен –
кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты - кемінде 7 балл.
Тұлғаларды докторантураға ақылы негізде қабылдау шет тілін меңгерудің
жалпыеуропалық 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 75 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы
бойынша кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.

3. Докторантураға тұлғаларды қабылдау түсу емтиханының нәтижелері бойынша
конкурстық негізде жүзеге асырылады.
4. Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға
қабылдау кезінде білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан бойынша
неғұрлым жоғары баға алған адамдар басым құқыққа ие болады.
5. Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға
қабылдау кезінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының
неғұрлым жоғары бағасы бар тұлғалар басым құқыққа ие болады. Содан кейін эссе үшін
баллдар, оқуға әзірлікке тест үшін баллдар, білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес
келетін ғылыми жетістіктер: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде соңғы 3 күнтізбелік
жылдағы Clarivate Analytics компаниясының Web of science дерекқорының Journal Citation
Reports деректері бойынша 1, 2 квартильге кіретін рейтингтік ғылыми басылымдарда
ескеріледі; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендиялар, гранттар беру
туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін
грамоталар/дипломдар ескеріледі.
6. ЛжКА білім беру саласындағы уәкілетті органдарға күнтізбелік 10 күн ішінде
қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытынды есепті, сондай-ақ мемлекеттік
білім беру тапсырысы бойынша магистратураға және докторантураға қабылдау туралы
бұйрықтардың көшірмелерін ұсынады.
2.7 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау
1. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
конкурсқа қатысу үшін оқуға түсушілер ЛжКА-ға күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін
береді:
1) өтініш (еркін нысанда);
2) жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);
3) КТ сертификаты және осы Қағидалардың 2.3-тармағының 4-тармақшасында
көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі
(олар болған жағдайда-магистратура үшін);
4) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын сертификат және баллдары көрсетілген білім беру
бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын тапсырғаны туралы үзінді
(докторантура үшін);
5) еңбек кітапшасының көшірмесі (бар болса);
6) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша Конкурс КТ және/немесе білім беру
бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының балдарына сәйкес өткізіледі.

Қосымша 1

Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізілетін магистратураға кешенді
тестілеуге арналған 150 балдық бағалау жүйесінің шкаласы
Тестілеу түрі
Шет тілін білуге
арналған тест
Дайындықты
анықтау тесті
Білім беру
бағдарламалары
тобының пәндері
бойынша тест

Тапсырма формасы
Тыңдау
Лексика-грамматикалық
тест
Оқу
бір дұрыс жауапты
таңдау
бір дұрыс жауапты
таңдау

Тапсыру тілі
Ағылшын /
неміс /
француз

Тест саны
50

Баллдар
50

Қазақ / Орыс

30

30

Қазақ / Орыс

30

30

бір немесе бірнеше
дұрыс жауапты таңдау

Қазақ / Орыс

20

40

130

150

Барлығы

Қосымша 2
GRE стандартталған тестінің халықаралық сертификатының балдарын Оқыту
қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға КТ балдарына ауыстыру
шәкілі
GRE халықаралық стандартталған тест
Тест
«Жаратылыстану ғылымдары,
бөлімдері
математика және статистика»,
«Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар», «Инженерлік,
өңдеуші және құрылыс салалары»
білім беру салалары, «Бизнес және
басқару» кадрларын даярлау
бағыттары үшін балдар
Quantitative
160 балдан кем емес
Reasoning

Verbal
Reasoning
Analytical
Writing

140 балдан кем емес

Кешенді тестілеу
Тест түрлері
Баллдар

Оқуға дайындығын
анықтауға арналған
тест

30

Білім беру
бағдарламалары
тобының бейіні
бойынша тест

70

Шет тілі бойынша тест

50

2 балдан кем емес

Қосымша 3

Окыту казак немесе орыс тшшде журпзшетш магистратурага GMAT
стандартталган тестшщ халыкаралык сертификатыныц балдарын КТ балдарына
ауыстыру шэкЫ
GMAT халыкаралык; стандартталган тест
Тест GeniMflepi
Тест T y p n e p i
Quantitative
Окуга дайындыгын аньщтауга
Reasoning
арналган тест
Integrated
Бiлiм беру багдарламалары
Reasoning
тобыньщ бешш бойынша тест
Verbal
Шет тш бойынша тест
Reasoning

Кешещц тестшеу
Баллдар
30
70
50

Крсымша 4

GRE стандартталган тестшщ халыкаралык сертификатыныц балдарын
докторантурага тусу емтиханыныц балдарына ауыстыру шэкин
GRE халыкаралык стандартталган тест
Тест
«Акпараттык-коммуникациялык
технологиялар», «Инженерлж, eцдeyшi
бел!мдер1
жзне курылыс салалары» бЫм беру
салаларына, «Бизнес жэне баскару» кадр
даярлау багыттарына арналган балдар
Quantitative
160 балдан кем емес
Reasoning

Verbal
Reasoning

145 балдан кем емес

Analytical
Writing

2 балдан кем емес

Кабылдау емтиханда ры
Баллдар

БЫм беру
багдарламалары тобыньщ
бешш бойынша тусу
емтиханы
шет тЫн мецгерудщ
жалпыеуропалык
кузыреттерше
(стандарттарына) сэйкес
шет тЫн мецгергенш
растайтын хальщаральщ
сертификат.

Академиялык саясат жэне
сапа департамент! директорыныц

Ж.К. Алимсейтова

^абылдау комисснясыныц
жауапты хатшысы

Ж.С. Сержкалиев

100

100

1. ПРАВИЛА ПРИЕМА В БАКАЛАВРИАТ
(программы высшего образования)
1.1. Общие положения
1. В Академия логистики и транспорта (далее – АЛиТ) принимаются лица, имеющие
общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.
2. Прием лиц, поступающих в АЛиТ осуществляется посредством размещения
образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета
или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств обучающегося
и иных источников.
1.2. Порядок приема в АЛиТ
3. В АЛиТ решением Президента-Ректора или лицом, исполняющим его обязанности,
создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят Президент-Ректор,
проректоры, руководители структурных подразделений и представители профессорскопреподавательского состава академии. Количественный состав приемной комиссии состоит
из нечетного числа членов. Председателем приемной комиссии является Президент-Ректор.
Приказом Президента-Ректора или лицом, исполняющим его обязанности, назначается
ответственный секретарь приемной комиссии.
4. Лицам, имеющим общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее
образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения,
прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение
образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета
или местного бюджета и (или) зачислиться на платное обучение в АЛиТ необходимо
набрать по результатам ЕНТ не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по
истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и
не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету согласно таблице 1.
5. Лицам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее образование,
поступающим по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим
участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за
счет средств республиканского бюджета или местного бюджета необходимо набрать по
результатам ЕНТ не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по
общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине
согласно таблице 1.

Наименование
ГОП

Наименование ОП

B095
Транспортные
услуги

Организация перевозок,
движения и эксплуатация
транспорта
Управление услугами в
отрасли
Транспортная логистика
Организация дорожного
движения

на базе 11 класса
1
2
профильн
профильн
ый
ый
предмет
предмет

на базе ТиПО
1
профильн 2 профильный
ый
предмет
предмет

математика

география

Физика

Охрана труда

математика

география

Физика

Охрана труда

математика

география

Физика

Охрана труда

математика

география

Физика

Охрана труда

B065
Автотранспортные
средства

B063
Электротехника и
автоматизация
B062
Электротехника и
энергетика
В165
Магистральные
сети и
инфраструктура
В166
Транспортные
сооружения
B059
Коммуникации и
коммуникационны
е технологии

Транспортная
экологистика
Цифровая логистика
Вагоны
Локомотивы
Путевые и дорожные
машины
Автомобили и
автомобильное хозяйство
Автоматизация и
управление
Робототехнические
системы на транспорте
Электроэнергетика
Городской электрический
транспорт
IT Энергетика
Железнодорожный путь и
путевое хозяйство
Мосты, тоннели и
метрополитены
Автомобильные дороги и
аэродромы
Линейные трубопроводы

математика

география

Физика

Охрана труда

математика
математика
математика

география
физика
физика

Физика
Физика
Физика

Охрана труда
Охрана труда
Охрана труда

математика

физика

Физика

Охрана труда

математика

физика

Физика

Охрана труда

физика

Математи
ка

математика

физика

Теоритеск
ие основы
электроте
хники

Автоматизация
технологическ
их процессов
отрасли
Охрана труда
(основы
электробезопас
ности)

математика

физика

Физика

Охрана труда

математика

физика

Физика

Охрана труда

математика

физика

Физика

Охрана труда

математика

физика

Физика

Телекоммуникационные
системы и сети ж.д.связи

математика

физика

Физика

Радиотехника,
электроника и
телекоммуникации

математика

физика

Физика

Охрана труда
Электроника и
основы
схемотехники
Электроника и
основы
схемотехники

математика

При прохождении ЕНТ в электронном формате в конкурсе на присуждение
образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета
или местного бюджета поступающий участвует с одним из двух результатов ЕНТ, имеющих
не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана,
математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов
по каждому профильному предмету.
6. Прием в АЛиТ лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее
образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по
родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, а также лиц, имеющих
высшее образование, по группе образовательных программ, предусматривающих
сокращенные сроки обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией
АЛиТ на основании устного собеседования, при этом:
1) для выпускников организации ТиПО с квалификацией «Специалист среднего
звена» при поступлении в АЛиТ на родственные специальности срок обучения составляет не
менее 2-3-х лет с обязательным условием освоения дисциплин-пререквизитов, не
предусмотренных в приложении к диплому (в транскрипте);
2) для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения составляет не менее 2,5-3х лет с обязательным условием освоения дисциплин-пререквизитов, не предусмотренных в
приложении к диплому (в транскрипте).
В случае отсутствия специальностей технического и профессионального,
послесреднего образования в Методических рекомендациях соответствия родственных
групп образовательных программ высшего образования и специальностей технического и
профессионального, послесреднего образования, утвержденных приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 01.04.2019 № 134, решение о приеме по
сокращенным образовательным программам с сокращенным сроком обучения принимается

приемной комиссией АЛиТ на основании заключения соответствующей кафедры с учетом
дисциплин, предусмотренных в документе об образовании.
7. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется по
результатам собеседования, проводимого приемной комиссией АЛиТ в течение
календарного года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в
соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего
академического периода.
8. Прием лиц, поступающих на основе образовательного гранта и на платной основе
осуществляется приемной комиссией АЛиТ по их заявлениям в соответствии с необходимым
перечнем документов.
1.3. Порядок зачисления в АЛиТ
9. Для зачисления в АЛиТ поступающие предоставляют через приемную комиссию
или через веб-портал «Электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал) пакет
документов, предусмотренных Стандартом государственной услуги «Прием документов и
зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам
высшего образования» (далее – Стандарт государственной услуги).
Сотрудник приемной комиссии осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки поступающему о приеме пакета документов в день
поступления заявления либо в случае предоставления поступающим неполного пакета
документов отказывает в приеме документов.
В случае обращения через портал поступающему в "Личный кабинет" направляется
статус о принятии запроса на государственную услугу, а также уведомление с указанием
даты и времени получения результата государственной услуги.
Сотрудник Приемной комиссии с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае неполноты готовит мотивированный отказ в
дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме электронного
документа заявителю в "Личный кабинет" на портале.
В случае предоставления поступающим полного пакета документов сотрудник
Приемной комиссии направляется уведомления о приеме документов для зачисления в
АЛиТ. После получения уведомления поступающий представляет сотруднику Приемной
комиссии оригиналы документов в сроки с 10 по 25 августа календарного года.
После приема документов Президент-Ректором издается приказ о зачислении
поступающих в число студентов АЛиТ.
Приемная комиссия обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг.
10. Зачисление поступающих проводится приемной комиссией АЛиТ с 10 по 25
августа календарного года приказом Президента-Ректора АЛиТ или лицом, исполняющим
его обязанности.
11. Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет
собственных средств граждан и иных источников выбирают образовательную программу из
соответствующей группы образовательных программ.
12. В приемную комиссию АЛиТ поступающие к заявлению о приеме прилагают:
1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем или
высшем образовании (подлинник);
2) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3) медицинскую справку формы 075-у, утвержденную приказом исполняющего
обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №

ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области
здравоохранения»;
4) сертификат ЕНТ;
5) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).
Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, лица,
приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, лица казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики
Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до
совершеннолетия дополнительно подают документы, подтверждающие предоставление
преимущественного права и квоту.
Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, послесреднем
образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не
менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов:
1) копию трудовой книжки (оригинал предоставляется для сверки);
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника),
подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);
3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника,
4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных
обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального
страхования о произведенных социальных отчислениях;
5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;
6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение
трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;
7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам.
13. Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее
образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки обучения не
набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 Типовых правил (по результатам
ЕНТ), с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов,
с аннулированными результатами ЕНТ зачисляются в АЛиТ по очной форме обучения на
платной основе.
По завершении академического периода обучения в АЛиТ данные лица повторно
сдают ЕНТ в установленные сроки в соответствии с Правилами проведения единого
национального тестирования, утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 5 июня 2020 года №230.
14. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета,
подают заявление о приеме и зачисляются в число студентов приказом Президента-ректора
АЛиТ или лицом, исполняющим его обязанности.
Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного гранта,
заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан.
15. Лица, имеющие среднее или техническое и профессиональное, послесреднее
образование текущего года, сдавшие ЕНТ в установленные сроки в соответствии с приказом
№230 и набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 Типовых Правил, подают
заявление на имя Президента-Ректора АЛиТ или лица, исполняющего его обязанности о
зачислении в АЛиТ на платной основе до получения документа об общем среднем или
техническом и профессиональном, послесреднем образовании.
При этом обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего
образования в период с 1 февраля по 25 августа календарного года подают заявление на

имя Президента-ректора АЛиТ или лица, исполняющего его обязанности о зачислении в
АЛиТ на платной основе до получения документа об общем среднем образовании.
После получения документа об общем среднем или техническом и
профессиональном, послесреднем образовании поступающие представляют документы
согласно перечню, указанных в пункте 33 Типовых правил.
16. Лица, набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 Типовых правил, по
результатам ЕНТ, предусмотренных пунктом 5 Типовых правил, подают заявление на имя
Президента-Ректора АЛиТ или лица, исполняющего его обязанности о зачислении в АЛиТ
на платной основе.
К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, подписанного
уполномоченным лицом и скрепленного печатью.
При предоставлении не полного перечня документов приемная комиссия не
принимает документы от поступающих.
17. Зачисление в АЛиТ проводится раздельно по образовательным программам
высшего образования и языковым отделениям.
18. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого
банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов АЛиТ при
представлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на
рассмотрении.
При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре
оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления гражданина, на
период оформления образовательного кредита, но не более 4 (четырех) недель с момента
получения справки с банка.
19. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке
Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода
обучения.
20. АЛиТ в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения зачисления
представляет в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по зачислению
студентов.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ
(программы послевузовского образования)
2.1. Общие положения
1. Прием магистрантов и докторантов в АЛиТ осуществляется посредством
размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научнопедагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за счет
собственных средств обучающихся и иных источников.
АЛиТ осуществляет подготовку магистров по профильному и научнопедагогическому направлению, а также докторов PhD по следующим образовательным
программам:
МАГИСТРАТУРА
№

Код и группа
образовательной
программы

Наименование образовательной программы

М151 Транспортные
услуги
1
М152 Логистика (по
отраслям)
М100 Электротехника и
автоматизация

М104 Транспорт,
транспортная техника и
технологии
М099 Электротехника и
энергетика
2

М210 Магистральные
сети и инфраструктура
М310 Транспортные
сооружения
М096 Коммуникации и
коммуникационные
технологии

3

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
(профильная 1,5 года)
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
(научно-педагогическая, 2 года)
Экономика, экология и инфраструктура на высокоскоростном
ж.д. транспорте (научно-педагогическая, 2 года)
Логистика (по отраслям) (профильная 1,5 года)
Логистика (по отраслям) (научно-педагогическая, 2 года)
Ресурсосберегающая производственная логистика
(научно-педагогическая, 2 года)
Управление технологическими комплексами
(профильная 1,5 года)
Автоматизация и управление
(научно-педагогическая, 2 года)
Подвижной состав железных дорог
(профильная 1,5 года)
Подвижной состав железных дорог
(научно-педагогическая, 2 года)
Автомобили и дорожная техника (профильная 1,5 года)
Автомобили и дорожная техника
(научно-педагогическая, 2 года)
Электроэнергетика (профильная 1,5 года)
Электроэнергетика (научно-педагогическая, 2 года)
Инженерия транспортной инфраструктуры (профильная 1,5
года)
Инженерия транспортной инфраструктуры (научнопедагогическая, 2 года)
Транспортные сооружения (профильная 1,5 года)
Транспортные сооружения (научно-педагогическая, 2 года)
Радиотехника, электроника и телекоммуникации (профильная
1,5 года)
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
(научно-педагогическая, 2 года)

ДОКТОРАНТУРА PhD
№
1

2

3

Код и группа образовательной
программы
D147 Транспортные услуги
D148 Логистика по отраслям
D100 Автоматизация и
управление
D104 Транспорт, транспортная
техника и технологии
D099 Энергетика и
электротехника
D210 Магистральные сети и
инфраструктура
D310 Транспортные сооружения
D096 Коммуникации и
коммуникационные технологии

Наименование образовательной программы
Организация перевозок, движения и эксплуатация
транспорта
Логистика (по отраслям)
Автоматизация и управление
Транспорт, транспортная техника и технологии
Электроэнергетика
Инженерия транспортной инфраструктуры
Транспортные сооружения
Радиотехника, электроника и телекоммуникации

2. Для поступления в магистратуру и докторантуру соответствие предыдущего
образования не является обязательным условием, при этом поступающий допускается к
изучению дисциплин магистратуры или докторантуры по выбранной образовательной
программы только после освоения им дисциплин - пререквизитов.
2.2 Порядок приема на обучение в магистратуру и докторантуру PhD АЛиТ
1. Прием лиц в магистратуру и докторантуру АЛиТ, в том числе по целевой
подготовке, осуществляется на конкурсной основе по результатам комплексного
тестирования (далее-КТ) или вступительных экзаменов.
Прием иностранцев в магистратуру и докторантуру осуществляется на платной
основе. Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется
международными договорами Республики Казахстан, за исключением стипендиальной
программы по программам магистратуры.
2. Прием иностранных граждан на обучение в АЛиТ на платной основе
осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной комиссией АЛиТ в
течение календарного года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в
соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего
академического периода.
3. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
признаются или нострифицируются в установленном законодательством порядке в
соответствии с Правилами признания и нострификации документов об образовании,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10
января 2008 года №8.
Документы
на
иностранном
языке
предоставляются
с
нотариально
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.
4. Для приема документов в АЛиТ создается приемная комиссия. Председателем
приемной комиссии является Президент-Ректор АЛиТ или лицо, исполняющее его
обязанности.
Состав и функции приемной комиссии утверждается приказом Президента-Ректора
АЛиТ или лицом, исполняющим его обязанности.
Для поступающих в докторантуру приемная комиссия осуществляет:
- консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы образовательных
программ послевузовского образования, ознакомление с процедурой КТ и/или
вступительного экзамена;
- организацию приема и проверки документов, поступающих;
- организацию проведения вступительного экзамена по группам образовательных
программ;
- организацию проведения собеседования для поступающих в докторантуру.
Для поступающих в магистратуру приемная комиссия осуществляет:
- консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с процедурой КТ.
5. Прием заявлений, поступающих в магистратуру проводится приемной комиссией
АЛиТ и (или) через информационную систему Национального центра тестирования (НЦТ) в
следующие сроки:
5.1) с 1 июня по 15 июля календарного года;
5.2) с 1 по 18 ноября календарного года.
6. Прием заявлений, поступающих в докторантуру проводится через
информационную систему Национального центра тестирования (НЦТ) в следующие сроки:
6.1) с 3 июля до 3 августа календарного года;
6.2) с 1 по 18 ноября календарного года.

7. Комплексные тестирования по группам образовательных программ в
магистратуру проводятся в следующие сроки:
7.1) с 20 июля по 10 августа календарного года;
7.2) с 18 ноября по 11 декабря календарного года.
8. Вступительные экзамены по группам образовательных программ в
докторантуру проводятся в следующие сроки:
8.1) с 4 до 20 августа календарного года;
8.2) с 19 ноября по 11 декабря календарного года.
9. Зачисление в магистратуру и докторантуру проводится в следующие сроки:
9.1) с 15 до 28 августа календарного года;
9.2) с 26 декабря до 10 января календарного года.
2.3 Прием и проведение комплексного тестирования в магистратуру
1. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы
высшего образования.
2. Лица, поступающие в магистратуру, АЛиТ в период с 25 до 28 августа
календарного года предоставляют в Академию (через приемную комиссию АЛиТ) или
через веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал) пакет
документов, предусмотренных пунктом 8 Стандарта государственной услуги "Прием
документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для
обучения по образовательным программам послевузовского образования" (далее –
Стандарт государственной услуги), согласно приложению 1-1 к настоящим Типовым
правилам:
Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем
образовании, медицинскую справку, предоставляют Приемной комиссии из
соответствующих государственных информационных систем через шлюз «Электронного
правительства».
Сотрудник приемной комиссии осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки поступающему о приеме пакета документов, по форме,
утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января
2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании
государственного образца и Правил их выдачи" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ
№ 39) в день поступления заявления либо в случае предоставления поступающим
неполного пакета документов отказывает в приеме документов.
В случае обращения через портал поступающему в "личный кабинет" направляется
статус о принятии запроса на государственную услугу, а также уведомление с указанием
даты и времени получения результата государственной услуги.
Сотрудник приемной комиссии с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае неполноты готовит мотивированный отказ в
дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме электронного
документа заявителю в "Личный кабинет" на портале.
В случае представления полного пакета документов от поступающих, сотруднику
приемной комиссии направляется уведомления о приеме документов для зачисления в
АЛиТ после получения уведомления поступающий представляет сотруднику приемной
комиссии оригиналы документов в сроки до 28 августа календарного года.
Сотрудник приемной комиссии обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания

государственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики
Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах".
11. Лица, поступающие в магистратуру, сдают КТ, включающее тест по
иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю
групп образовательных программ, тест на определение готовности к обучению по выбору
на казахском или русском языке.
12. Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами проведения
комплексного тестирования, утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 190 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18657).
КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства образования и
науки Республики Казахстан (далее – НЦТ) в пунктах проведения КТ, определяемых
Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК).
По результатам КТ выдается электронный сертификат, который подтверждается на
сайте Национального центра тестирования МОН РК.
13. Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному
языку КТ в магистратуру по следующим языкам:
английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System
(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем), пороговый балл – не менее 6,0;
английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System
Academic), пороговый балл – не менее 6,0;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл
– не менее 60;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл
– не менее 498;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau
С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);
французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В1 по
секциям чтения и аудирования, DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) – уровень B2,
DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень C1, TCF (Test de connaissance du
franзais) – не менее 50 баллов.
При подаче документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного
гранта, а также при зачислении в АЛиТ подлинность и срок действия представляемых
сертификатов проверяется приемной комиссией АЛиТ.
14. Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному языку
(английский, французский, немецкий), указанных в настоящем пункте, при подаче
заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета, а также при зачислении в АЛиТ на
платной основе засчитывается 50 баллов.
15. Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну группу
образовательных программ и до 3-х (трех) организации высшего и послевузовского
образования.
2.4 Прием и проведение вступительных экзаменов в докторантуру
1. 1. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж
работы не менее 9 месяцев.
2. 2. Лица, поступающие в докторантуру, регистрируются на сайте Национального
центра тестирования (НЦТ) для последующей сдачи вступительного экзамена по группам

образовательных программ в Региональных центрах тестирования (РЦТ) и подают в АЛТ
следующие документы:
1) заявление (в произвольной форме);
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную
комиссию);
4) официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку
(КАЗТЕСТ), выданный НЦТ;
5) международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком;
6) медицинскую справку формы 075-у, утвержденную приказом исполняющего
обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №
ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области
здравоохранения»;
7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
8) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую
деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
9) список научных публикаций за последние 3 календарных года, план проведения
исследования.
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их
оригиналы для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки
оригиналы документов возвращаются.
2.3. Регистрация для последующей сдачи вступительного экзамена разрешается 1
(один) раз; не допускается повторная регистрация на сайте НЦТ. Прием документов
осуществляется на сайте НЦТ, поступающий заполняет личные данные, выбирает 1 (один)
вуз для поступления в докторантуру и 1 (один) ГОП, выбирает место сдачи вступительного
экзамена. НЦТ формирует расписание вступительных экзаменов в разрезе регионов.
Программы проведения и расписания вступительных экзаменов доводятся до сведения
поступающих за 3 (три) дня до начала вступительного экзамена.
2.4. Претенденты могут сдавать вступительный экзамен на казахском, русском и
английском языках по своему выбору, при этом все блоки экзамена должны быть на одном
из выбранных языков
2.5. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты,
подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком:
английский язык: IELTS Academic ( International English Language Testing System
Academic) пороговый балл – не менее 5,5;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл
– не менее 46;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл –
не менее 453;
TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm),
пороговый балл – не менее 460;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH,
NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);
французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В2 по
секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) – уровень B2,
DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень В2, TCF (Test de connaissance du
franзais) – не менее 50 баллов.
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемной
комиссией АЛТ.

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language
Institutional Testing Programm) сдают дополнительное тестирование на знание английского
языка до начала вступительного экзамена в докторантуру.
Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание английского
языка составляет 100 вопросов. Максимальное количество баллов составляет 100 баллов.
Дополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в форме –
"допуск" или "недопуск". Для получения оценки "допуск" необходимо набрать не менее 75
баллов.
Дополнительное тестирование на знание английского языка проводится НЦТ в
организациях, определенных уполномоченным органом в области образования.
Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание английского
языка доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет.
3. Вступительный экзамен в докторантуру проводится на базе Регионального центра
тестирования в компьютерном формате.
4. Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из
следующих блоков:
- написание эссе;
- тест на определение готовности к обучению в докторантуре (далее – ТГО);
- ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной
программы;
- собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО.
5. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых
поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, отвечает
на электронный экзаменационный билет, состоящий из 3 вопросов. Перечень вопросов и
тема эссе формируются в случайном порядке.
6. Максимальный балл за вступительный экзамен составляет – 100 баллов, из которых
эссе – 10 баллов, ТГО – 30 баллов, экзамен по профилю ГОП – 40 баллов, Собеседование с
поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО – 20 баллов.
7. Поступающие могут ознакомиться с результатами вступительного экзамена на
следующий день вступительных экзаменов через уведомление в личном кабинете.
8. Собеседование для лиц, поступающих в докторантуру осуществляется АЛТ
самостоятельно до прохождения вступительных экзаменов по блокам «Написание эссе»,
«ТГО» и «Ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательных
программ».
Собеседование направлено на оценку профессиональных и личных качеств
поступающего,
потенциала
для
проведения
научно-исследовательской
или
экспериментально-исследовательской работы.
Собеседование проводится в очной форме и (или) дистанционной форме с
обязательным использованием видеосвязи. Видеозапись хранится в архиве не менее трех лет.
Собеседование оформляется протоколом, который подписывается председателем,
членами и секретарем экзаменационной комиссии.
В случае неявки поступающего на собеседование выставляется 0 баллов, оформляется
протоколом, который подписывается председателем, членами и секретарем
экзаменационной комиссии.
Поступающий, не прошедший собеседование не допускается на конкурс для обучения
по государственному образовательному заказу и не зачисляется в АЛТ на платной основе.
2.5 Работа апелляционных комиссий
1. Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами ВЭ создаются
Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОН РК и апелляционные
комиссии АЛиТ.

Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии, председатели
апелляционных комиссий, создаваемых в пунктах проведения КТ, утверждаются приказом
МОН РК.
Председатель и состав апелляционной комиссии в АЛиТ утверждается приказом
председателя приемной комиссии.
3. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц,
поступающих в магистратуру и докторантуру, по содержанию экзаменационных материалов
и техническим причинам.
Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу,
апеллирующему результаты вступительного экзамена или КТ по группам образовательных
программ послевузовского образования.
Результаты рассмотрения апелляции КТ для обучения в магистратуре, передаются
апелляционной комиссией в Республиканскую апелляционную комиссию.
Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность
предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления
предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу,
апеллирующему результаты КТ для обучения в магистратуре.
4. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
лицом, поступающим в магистратуру. Заявления по содержанию экзаменационных
материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после
объявления результатов КТ, вступительных экзаменов и рассматриваются апелляционной
комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления.
Заявление на апелляцию вступительного экзамена в докторантуру в компьютерном
формате принимается на следующий день с 13:00 до 13:40 часов после объявления
результатов, на базе организации, определяемой уполномоченным органом в области
образования.
5. Заявления на апелляцию рассматриваются апелляционной комиссией АЛТ в
течение одного дня со дня подачи заявления.
6. Апелляция по блоку ТГО рассматривается Республиканской апелляционной
комиссией НЦТ от лиц, поступающих в докторантуру по содержанию тестовых заданий и
техническим причинам.
7. Апелляция по результатам написания эссе, ответов на экзаменационные вопросы
по профилю группы образовательной программы и собеседования проводится
апелляционными комиссиями АЛТ.
8. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В
случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление на апелляцию не
рассматривается.
9. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее
апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность.
10. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии
является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом,
подписанным председателем и всеми членами комиссии.
11. Результаты рассмотрения заявления на апелляцию размещаются в личном
кабинете претендента.
2.6 Зачисление в число магистрантов и докторантов АЛиТ
1. Зачисление лиц в научно-педагогическую магистратуру на платной основе
осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для
КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения согласно приложению 7 к
настоящим Типовым правилам (далее - приложение 7): не менее 75 баллов, при этом по

иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы образовательных программ:
с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких
правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к обучению –
не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в профильную магистратуру с казахским или русским языком
обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с казахским или русским
языком обучения согласно приложению 7-1 к настоящим Типовым правилам (далее приложение 7-1): не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к
обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором
одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких
правильных ответов – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в докторантуру на платной основе осуществляется на основе
международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных
программ докторантуры и набравших не менее 75 баллов из возможных 100 баллов.
На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75
баллов.
3. Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительного экзамена.
4. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право
при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по
экзамену по профилю группы образовательной программы.
5. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право
при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую оценку
вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы. Затем
учитываются баллы за эссе, баллы за тест на готовность к обучению, научные достижения,
соответствующие профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе
в рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным Journal Citation
Reports базы данных Web of science компании Clarivate Analytics за последние 3 календарных
года; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных
стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.
6. АЛиТ представляет в уполномоченные органы в области образования в течение 10
календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии
приказов о зачислении в магистратуру и докторантуру по государственному
образовательному заказу.
2.7 Прием на обучение в организации образования, реализующие
образовательные программы послевузовского образования за счет средств местного
бюджета
1. Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу за счет
средств местного бюджета поступающие подают в АЛиТ до 25 августа календарного года:
1) заявление (в произвольной форме);
2) документ о высшем образовании (подлинник);
3) сертификат КТ и копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в
подпункте 4 пункта 2.3 настоящих правил (в случае их наличия -для магистратуры);
4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком и выписку

о сдаче вступительного экзамена по группам образовательных программ с указанием баллов
(для докторантуры);
5) копию трудовой книжки (при наличии);
6) копию документа, удостоверяющего личность;
7) копию документа, удостоверяющего личность.
2. Конкурс по государственному образовательному заказу проводится в соответствии
с баллами КТ и/или вступительного экзамена по группам образовательных программ.

Приложение 1
Шкала 150-балльной системы оценок
для комплексного тестирования в магистратуру с казахским и русским языком
обучения
Виды теста

Форма заданий

Язык сдачи

Количество
тестов

Баллы

Тест на знание
иностранного
языка

Аудирование
Лексико-грамматический
тест
Чтение
с выбором одного
правильного ответа

Английский /
немецкий /
французский

50

50

Казахский /
Русский

30

30

с выбором одного
правильного ответа
с выбором одного или
нескольких правильных
ответов

Казахский /
Русский
Казахский /
Русский

30

30

20

40

130

150

Тест на
определение
готовности
Тест по
дисциплинам
группы
образовательных
программ
Всего

Приложение 2
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста
GRE в баллы КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения
Международный стандартизированный тест GRE
Секции
Баллы для
теста
областей образования «Естественные
науки, математика и статистика»,
«Информационнокоммуникационные технологии»,
«Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли», направлений
подготовки кадров «Бизнес и
управление»
Quantitative
не менее 160 баллов
Reasoning

Verbal
Reasoning
Analytical
Writing

не менее 140 баллов
не менее 2 баллов

Комплексное тестирование
Виды теста
Баллы

Тест на определение
готовности к обучению
Тест по профилю
группы
образовательных
программ
Тест по иностранному
языку

30
70

50

Приложение 3
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста
GMAT в баллы КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения
Международный стандартизированный тест GMAT
Секции теста
Виды теста
Quantitative
Тест на определение готовности к
Reasoning
обучению
Integrated
Тест по профилю группы
Reasoning
образовательных программ
Verbal
Тест по иностранному языку
Reasoning

Комплексное тестирование
Баллы
30
70
50

Приложение 4

Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста
GRE в баллы вступительного экзамена в докторантуру
Международный стандартизированный тест GRE
Секции
Баллы для
теста
областей образования «Информационно
коммуникационные технологии»,
«Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли», направлений
подготовки кадров «Бизнес и
управление»
Quantitative
не менее 164 баллов
Reasoning

Verbal
Reasoning

не менее 145 баллов

Analytical
Writing

не менее 2 баллов

Вступительные экзамены
Баллы

Вступительный экзамен
по профилю группы
образовательных
программ
международный
сертификат,
подтверждающий
владение иностранным
языком в соответствии с
общеевропейскими
компетенциями
(стандартами) владения
иностранным языком.

Директор департамента
академической политики и качества

Ж.К. Алимсейтова

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Ж.С. Серпскалиев

100

100

