
"Astana IT University" ЖШС жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқуға 

қабылдау ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. "Astana IT University" ЖШС-не жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқуға 

қабылдаудың осы Ережесі (бұдан әрі-ереже) – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі "Білім туралы" Заңының 5-бабының 11) тармақшасына, Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген "бакалавр" немесе 

"магистр" дәрежесі беріле отырып, жоғары білім немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

үшін білім беру грантын беру ережесіне, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің білім 

беру, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 

бұйрығымен бекітілген, "Astana IT University" ЖШС (бұдан әрі – AITU) Жарғысымен, AITU 

академиялық саясатымен және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Жоғары білім саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі және AITU-ге 

жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау тәртібін анықтайды. 

2. Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша AITU-ге түсетін адамдарды қабылдау 

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білім беру 

грантын орналастыру, сондай-ақ білім алушының өз қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу және 

өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады. 

3. AITU - де оқуға қабылдауды ұйымдастыру үшін ректордың немесе оның міндетін 

атқарушы тұлғаның бұйрығымен қабылдау комиссиясы құрылады. 

Қабылдау комиссиясының құрамына ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлға, 

проректорлар, құрылымдық бөлімшелердің басшылары және AITU профессорлық-

оқытушылық құрамының өкілдері кіреді. 

Қабылдау комиссиясының мүшелері тақ саннан тұрады. Қабылдау комиссиясының 

төрағасы ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады. 

Ректордың немесе оның міндетін атқарушы адамның бұйрығымен қабылдау 

комиссиясының жауапты хатшысы тағайындалады. 

 

2. Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау тәртібі 

 

4. AITU-ға жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі 

бар тұлғалар қабылданады. 

5. AITU осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген білім беру бағдарламалары 

бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асырады. 

6. AITU-ға оқуға қабылданады: 

1) ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, 

математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы-оқу тілі бойынша кемінде 5 балл және 

шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білім беру бағдарламаларына түсушілерді 

қоспағанда, әрбір бейіндік пән бойынша кемінде 5 балл жинаған орта, техникалық және 

кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар. 

ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу 

сауаттылығы- бойынша кемінде 5 балл және әрбір шығармашылық емтихан бойынша кемінде 

5 балл жинаған орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар 

тұлғалар. 

2) ағылшын тілінен қосымша емтихан тапсырған адамдар. 

Жалпыеуропалық құзыреттілікке (стандарттарға) сәйкес ағылшын тілін меңгергенін 

растайтын мынадай қолданыстағы халықаралық сертификаттары (түпнұсқалары) бар тұлғалар 

ағылшын тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады: 

- International English Language Testing System (IELTS), - кемінде 5.0; 

- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm ( TOEFL ITP) - 

кемінде 460 балл; 

- Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL IBT), шекті балл-46-

59; 

- B1 деңгейіне сәйкес келетін нәтижемен Aptis сертификаты; 

- 2020 жылы Нұр-сұлтан, Алматы және Қарағанды қалаларының InterPress тіл 

орталықтары берген B1 деңгейіндегі сертификаттар. 

7. AITU-ға ақылы негізде  шетелдік азаматтарды қабылдау AITU қабылдау 

комиссиясының күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижесі бойынша жүзеге 

асырылады. 



Бұл ретте, егер алдыңғы деңгейдегі оқу тілі ағылшын тілі болып табылмаса, шетелдік 

азаматтың осы Ереженің 6-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген ағылшын тілін 

меңгергенін растайтын құжаттары болуы қажет. 

Шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес академиялық кезең 

басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады. 

8. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау 

квотасының мөлшерін бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 

ақпандағы № 264 қаулысымен бекітілген мөлшерде қабылдау квотасы көзделеді. 

9. "Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі 

құжаттардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен 

(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) 

бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі сертификат балдарына сәйкес олардың 

өтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. 

10. AITU-ге түсу үшін түсуші AITU платформасында www.platonus.astanait.edu.kz 2020 

жылғы 25 мамырдан бастап оnline тіркеуден өтуі керек. Тіркеу кезінде жүйеде талапкердің 

жеке кабинеті құрылады, онда ол қажетті ақпаратты енгізеді және құжаттардың сканерленген 

нұсқасын жүктейді. Тіркеу талаптарын орындаған түсушілер AITU түсу конкурстарына 

қатысуға мүмкіндік алады. Барлық байқау рәсімдері оnline форматта өткізіледі. 

Қажетті құжаттар тізбесі, мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсына 

қатысу және ақылы оқуға түсу мерзімдері осы Ереженің 38-ден 42-ге дейінгі және 49-дан 50-

ге дейінгі тармақтарда көрсетілген. 

 

3. Ағылшын тілінен емтихан өткізу тәртібі 

 

11. Ағылшын тілі бойынша емтиханды ұйымдастыру және өткізу үшін AITU 

ректорының немесе оның міндетін атқарушы адамның бұйрығымен емтихан өткізу кезеңіне 

арнайы Пәндік комиссия құрылады. 

12. Ағылшын тілі бойынша емтиханға түсушілерді тіркеу AITU платформасында 

күнтізбелік жылдың 1 маусымынан 16 шілдесіне дейінгі кезеңде оnline режимінде жүзеге 

асырылады. www.platonus.astanait.edu.kz 

13. Ағылшын тілінен түсу емтихандары талапкерлерді тіркеу негізінде жасалған кестеге 

сәйкес күнтізбелік жылдың 6-19 шілде аралығында өткізіледі. 

Емтихан кестесі емтихан тапсыру күніне дейін үш күннен кешіктірілмей оқуға 

түсушілерге жеткізіледі. 

14. Ағылшын тілінен емтихан электрондық тестілеу нысанында өткізіледі. Белгіленген 

емтихан күніне дейін бір апта бұрын талапкер электрондық тестілеуден өту туралы 

нұсқаулықты алады. 

* Тест тапсырмалары оқу дағдыларын тексеруге, контексте грамматика мен лексиканы 

қолдануға бағытталған • 

* Емтихан сұрақтарының күрделілігі CEFR шкаласына (The Common European 

Framework of Reference for Languages - шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігі) 

сәйкес А2 – ден С2-ге (Elementary-Proficiency) дейінгі деңгейлер бойынша өзгереді. 

15. Тест 65 сұрақтан тұрады. Әр сұрақ бойынша дұрыс жауап 1 баллмен бағаланады. 

16. Емтихан нәтижесі емтихан аяқталғаннан кейін автоматты түрде қалыптастырылады. 

17. Өту балы 38 баллды құрайды. 

18. Тестті орындауға 75 минут беріледі. 

19. Ағылшын тілі бойынша емтихандарды өткізу қорытындысы Пәндік комиссияның 

ведомосына енгізіледі және қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына беріледі. 

Тізімдемеге Пәндік комиссияның төрағасы және оның барлық мүшелері қол қояды. 

20. Емтиханға қойылатын талаптарды сақтау; даулы мәселелерді шешу; емтихан 

тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында AITU ректорының немесе оның 

міндетін атқарушы адамның бұйрығымен құрамы мүшелерінің тақ санынан, оның төрағасын 

қоса алғанда, апелляциялық комиссия құрылады. 

Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссия төрағасының атына online түрде беріледі. 

Апелляцияға өтініш тестілеу тапсырылған күні сағат 20.00-ге дейін қабылданады және 

апелляциялық комиссия бір күн ішінде қарайды. 

21. Егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, апелляциялық 

комиссияның шешімі заңды деп саналады. 



Ағылшын тілі бойынша түсу емтиханының нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция 

жөніндегі шешім қатысып отырған Комиссия мүшелері санының көпшілік даусымен 

қабылданады. 

Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда төрағаның 

дауысы шешуші болып табылады. 

Апелляциялық комиссияның шешімі төраға және Комиссияның барлық қатысушы 

мүшелері қол қоятын хаттамамен ресімделеді. 

 

4. Шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі 

 

22. Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша оқуға қабылдау шығармашылық емтихандардың 

нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

23. Шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін AITU ректорының 

немесе оның міндетін атқарушы адамның бұйрығымен емтихан өткізу кезеңінде комиссия 

төрағасын қоса алғанда, тақ саннан тұратын емтихан комиссиясы құрылады. 

24. Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша оқуға түсуші тұлғалар шығармашылық емтихандарды тапсыру үшін 

жүйеге тіркелуі және жүктелуі тиіс. www.platonus.astanait.edu.kz келесі құжаттардың 

сканерленген нұсқалары: 

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

құжат (түпнұсқа);); 

2) 3x4 сантиметр көлеміндегі 2 фотосурет; 

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

4) ҰБТ сертификаты (бар болса)); 

25. Шығармашылық емтиханды тапсыру үшін түсушілерді тіркеу күнтізбелік жылдың 

20 маусымынан 7 шілдесіне дейін online форматта жүзеге асырылады. 

26. Шығармашылық емтихандар онлайн режимде күнтізбелік жылдың 8-13 шілде 

аралығында өткізіледі. 

27. Шығармашылық емтихандар "шығарма" және "кәсіби жарамдылығын анықтау үшін 

әңгімелесу"түрінде тұрады. 

28. Шығармашылық емтихандардың кестесін (емтиханды өткізу нысаны, өткізу 

уақыты, уақыты) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оқуға түсушілерге 

құжаттарды қабылдау басталғаннан кешіктірмей хабарланады. 

29. Шығармашылық емтиханды онлайн режимінде өткізуге түсушіге рұқсат беру жеке 

басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады. 

30. Шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан өту тәртібін 

түсіндіре отырып, шығармашылық емтихандардың басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді 

жариялау және апелляцияға өтініш беру рәсімдері көрсетілген нұсқаулықтар беріледі. 

31. Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы 

құжаттары бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 40 балдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

32. Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары рұқсат беру ведомосімен, 

комиссия хаттамасымен еркін нысанда ресімделеді және нәтижелерді жариялау үшін қабылдау 

комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына 

комиссияның төрағасы және қатысып отырған барлық мүшелері қол қояды. 

33. Шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. 

34. Емтихан өткізу кезеңінде шығармашылық және арнайы емтихандарға қойылатын 

талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті емтихандарды тапсыратын тұлғалардың 

құқықтарын қорғау мақсатында университет ректорының бұйрығымен апелляциялық 

комиссия құрылады, ол тақ саннан, оның төрағасын қоса алғанда, құрылады. 

35. Апелляцияға өтінішті шығармашылық емтихан тапсырған адамның өзі 

апелляциялық комиссия төрағасының атына береді және нәтижелер жарияланғаннан кейін 

келесі күні сағат 13-ке дейін қабылданады және апелляциялық комиссия бір күн ішінде 

қарайды. 

36. Егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, апелляциялық 

комиссияның шешімі заңды деп саналады. Шығармашылық емтихан нәтижелерімен келіспеу 

туралы апелляция жөніндегі шешім Комиссияның қатысып отырған мүшелері санының 

көпшілік даусымен қабылданады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған 

жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы 

төраға және Комиссияның барлық қатысушы мүшелері қол қоятын хаттамамен ресімделеді. 



37. AITU бес күнтізбелік күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға 

шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытынды есепті еркін 

нысанда, сондай-ақ шығармашылық емтихандардың қорытындылары туралы бұйрықтардың 

көшірмелерін ұсынады. 

 

5. Мемлекеттік білім беру грантын беруге арналған конкурсты өткізу тәртібі 

 

38. Мемлекеттік білім гранттары ҰБТ сертификаттарының балдарына сәйкес 

конкурстық негізде беріледі. 

39. Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсына күнтізбелік жылдың 20 

маусымы мен 5 шілде аралығында өткізілген ҰБТ нәтижелері бойынша өту балын жинаған 

тұлғалар қатыса алады. 

40. Мемлекеттік білім грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін оқуға түсуші 

университеттің қабылдау комиссиясына тапсырады.: 

1) Қабылдау комиссиясы ұсынатын белгіленген үлгідегі бланкідегі өтініш; 

2) білімі туралы құжат (түпнұсқа)); 

3) ҰБТ сертификаты (түпнұсқа)); 

4) "денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 

2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 086-У нысаны бойынша Медициналық 

анықтама;; 

5) жеке басын куәландыратын құжат; 

6) 3х4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет; 

7) осы Ереженің 7-тармағына сәйкес ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат. 

41. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларына түсушілер 

білім беру бағдарламаларының бір тобы бойынша жоғары білім беру грантын тағайындау 

конкурсына қатысады және AITU өтінішінде көрсетіледі. 

42. Мемлекеттік білім гранттарын тағайындау бойынша конкурсқа қатысуға өтініштер 

күнтізбелік жылдың 13-20 шілде аралығында қабылданады. 

Конкурсқа түсуші өтініште университеттің 522 кодын және ол таңдаған білім беру 

бағдарламаларының тобын көрсетеді. 

43. Мемлекеттік білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу, сондай-ақ 

жоғары білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

білім алушылардың құрамына қабылдау кезінде баллдар тең болған жағдайда келесі кезекте 

басым құқыққа ие болады: 

1) оқуға түсушілер, "Алтын белгі" белгісімен марапатталғандар»; 

2) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдарының білімі туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған 

және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар оқуға түсушілер; 

3) тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын жалпы білім беретін 

пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми 

жарыстардың) (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған), 

орындаушылардың халықаралық және республикалық конкурстары мен спорттық 

жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) соңғы үш 

жылдағы жеңімпаздары, сондай-ақ жалпы білім беретін пәндер бойынша Президенттік, 

республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бірінші, екінші және 

үшінші, таңдаған мамандығы олимпиада, конкурс немесе спорттық жарыс пәніне сәйкес 

келген жағдайда ағымдағы оқу жылының екінші және үшінші дәрежелі дипломдары) ; 

4) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ 

кәмелетке толғанға дейін ата-анасының қамқорлығынсыз қалған немесе айырылған жастар 

қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, бірінші және екінші топтағы 

мүгедектер, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 

мүгедектеріне теңестірілген адамдар, бала кезінен мүгедектер, медициналық қорытындыға 

сәйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуға қайшы келмейтін мүгедек балалар және үздік 

білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары) бар адамдар. 

Бұл ретте балл көрсеткіштері бірдей болған жағдайда жоғары білім беру гранттары 

аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балы жоғары тұлғаларға беріледі. 

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің 

немесе дипломның орташа балдары бірдей болған жағдайда бейіндік пән бойынша жинаған 

балдар ескеріледі. 



44. Жоғары білім беру грантын беру бойынша басым құқық болмаған жағдайда 

балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда аттестаттың, куәліктің немесе дипломның 

орташа балдары жоғары адамдарға беріледі. 

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда және басым құқығы болмаған 

жағдайда, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей болған 

жағдайда бейіндік пәндер бойынша жинаған балдар ескеріледі. 

45. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар, 

бірінші және екінші топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелетке толғанға 

дейін ата-анасының қамқорлығынсыз қалған немесе айырылған жастар қатарындағы Қазақстан 

Республикасының азаматтары, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 

жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша теңестірілген адамдар үшін Конкурс бекітілген 

мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемінен бекітілген квоталар бойынша 

конкурс. 

Білім беру грантын алу конкурсына қатысушы тұлғалар үшін көрсетілген қабылдау 

квоталары білім беру бағдарламаларының барлық мәлімделген топтарына қолданылады. 

Егер квота бөлінген даярлық бағыттарында шығармашылық емтиханы бар білім беру 

бағдарламаларының топтары болса, онда білім беру гранттарын тағайындау кезінде ҰБТ-ға 

қатысушының тестілеу нәтижесі үтірден кейін бір белгіге дейін дөңгелектеп, барынша мүмкін 

болатын балға пайыздық қатынаста салыстырылады. 

Балл көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, білім беру гранттары аттестаттың, 

куәліктің немесе дипломның орташа балы жоғары тұлғаларға беріледі. 

Аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа баллдары бірдей болған жағдайда 

бейіндік пән немесе шығармашылық емтихан бойынша жинаған баллдар ескеріледі. 

46. AITU ҰБТ сертификатының балдарына сәйкес жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары топтары бойынша ведомостарды дербес қалыптастырады. 

47. Ведомосты қалыптастырғаннан кейін оған ректор немесе оның міндетін атқарушы 

тұлға және AITU жауапты хатшысы қол қояды және ҰБТ сертификаттарының балдарына 

сәйкес білім беру гранттарын беру үшін республикалық конкурстық комиссияға беріледі. 

48. Республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру саласындағы уәкілетті 

органның бұйрығы шығарылады және түсушілерге жоғары білім беру грантын беру туралы 

куәлік беріледі. 

Жоғары білім беру грант иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарияланады. 

Жоғары білім беру грантын беру туралы куәлікті оқуға түсушілер тапсырған 

құжаттармен бірге қабылдау комиссиясы 20 тамыздан кешіктірмей береді. 

Иеленуші оқуға қабылданғанға дейін жоғары білім беру грантынан бас тартқан 

жағдайда, жоғары білім беру грантын тағайындау туралы куәлік және талапкердің өтініші мен 

білім беру саласындағы уәкілетті органға 29 тамызға дейін беріледі және үш күнтізбелік күн 

ішінде жойылады. 

Жоғары білімнің білім беру грантын тағайындау туралы куәлік қайтарылмаған 

жағдайда, AITU қабылдау комиссиясы жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан 

адамның күні мен деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды және 

AITU мөрімен бекітілген актіні білім беру саласындағы уәкілетті органға үш күнтізбелік күн 

ішінде береді. 

 

6. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім 

беру гранттарын беру тәртібі 

 

49. AITU-ға түсуші талапкерлер AITU-де орналастырылған жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен білім беру гранттарын (бұдан әрі – ЖАО білім гранттары) тағайындау 

жөніндегі конкурсқа қатыса алады. 

50. ЖАО білім беру гранттарын орналастыру туралы ақпаратпен сайтта немесе AITU 

қабылдау комиссиясында танысуға болады. 

51. ЖАО білім беру гранттарын тағайындау бойынша конкурсты тиісті облыс және 

(немесе) Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің өкімімен құрылатын ЖАО 

конкурстық комиссиясы өткізеді. 

52. ЖАО білім беру гранттары білім беру грантын беру туралы куәлік бере отырып, 

оқуға түсушілер мәлімдеген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сәйкес ҰБТ 

сертификаттарының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

кадрлар қажеттілігін ескере отырып, конкурстық негізде беріледі. 



53. ЖАО білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін талапкер АITU 

қабылдау комиссиясына осы Ереженің 42-тармағына сәйкес ағымдағы жылдың 5-10 тамыз 

аралығында құжаттарды тапсырады. 

ЖАО білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі Конкурс осы Қағидалардың 45-47-

тармақтарында көзделген тәртіппен өткізіледі. 

 

7. Ақылы оқуға қабылдау ағылшын тілінен түсу емтиханының нәтижелерін 

ескере отырып, ҰБТ сертификаттарының балдарына сәйкес конкурстық негізде 

жүргізіледі. 

 

54. Ақылы оқуға қабылдау үшін түсуші порталда тіркеуден өтеді 

www.platonus.astanait.edu.kz қажетті ақпаратты толтырып, құжаттардың сканерленген 

нұсқаларын жүктейді: 

1) Қабылдау комиссиясы ұсынатын белгіленген үлгідегі бланкідегі өтініш; 

2) білімі туралы құжат (түпнұсқа)); 

3) ҰБТ сертификаты (түпнұсқа)); 

4) "денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 

2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 086-У нысаны бойынша Медициналық 

анықтама;; 

5) түпнұсқасын ұсына отырып, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі 

(шолуға)); 

6) 3х4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет; 

7) ағылшын тілінен емтихан тапсыру нәтижелері немесе осы Ереженің 6-тармағының 2) 

тармақшасына сәйкес ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат. 

55. Ақылы оқуға қабылдауға өтініш 25 тамызға дейін қабылданады. 

 

8. Университетке қабылдау тәртібі 

 

56. Студенттерді AITU-ге қабылдауды AITU қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 

10-25 тамыз аралығында aitu ректорының бұйрығымен немесе оның міндетін атқарушы тұлға 

жүргізеді. 

57. AITU қабылдау комиссиясына түсушілер келесі құжаттарды тапсырады: 

1) Қабылдау комиссиясы ұсынған белгіленген үлгідегі бланкідегі өтініш; 

2) білім беру грантын беру туралы куәлік (бар болған жағдайда); 

3) Қол қойылған білім беру қызметтерін көрсету шарты (бір дана, екіншісі студенттің 

қолында қалады); 

4) баланың туу туралы куәлігі (18 жасқа толмаған адамға білім беру қызметтерін 

көрсету шартына қол қойған кезде); *14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған 

тұлғаларға білім беру қызметтерін көрсету шарттары ата-анасының немесе өзге де заңды 

өкілдерінің (асырап алушылардың, қамқоршылардың) келісімін көздейтін заңнама талаптары 

ескеріле отырып ресімделеді. 

58. Мемлекеттік білім беру грантының иегерлері AITU-ге қабылдау үшін білім беру 

бағдарламаларының тиісті тобынан бір білім беру бағдарламасын таңдайды. 

59. Оқуға түсушілерге Екінші деңгейдегі банктер беретін білім беру несиесін ресімдеген 

жағдайда, оқуға түсуші құжаттар қарауда екендігі туралы банктен тиісті анықтама ұсынған 

кезде AITU студенттерінің қатарына қабылданады. 

Бұл ретте оған білім беру қызметін көрсету шартында белгіленген және оқуға 

қабылданғанға дейін төлеуге жататын соманы білім беру кредитін ресімдеу кезеңіне төлеу 

бойынша кейінге қалдыру беріледі, бірақ банк анықтама берген күннен бастап 4 (төрт) аптадан 

аспайды. 

60. Шетел тіліндегі құжаттар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нотариалды 

куәландырылған аудармасымен ұсынылады. 

61. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар 1 (бірінші) 

академиялық оқу кезеңі ішінде тұлғаларды қабылдағаннан кейін Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді. 

62. AITU қабылдау аяқталғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде білім беру 

саласындағы уәкілетті органға студенттерді AITU-ге қабылдау бойынша қорытынды есепті 

ұсынады. 


