
Білім беру гранты негізінде түсушілер үшін 

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ 

 

Студенттер қатарына қабылдау 2022 жылдың 25 тамызына дейін. 

I.  Талапкер немесе заңды өкілі  «Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша 

оқыту үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» 

мемлекеттік қызметі https://egov.kz/cms/ru/services/university_degree/pass_pryem1  

порталда өтініш беру қажет.   
II. Өтініш бергеннен кейін Қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды 

тапсырыңыз: 
1. Аттестат немесе Диплом қосымшамен (түпнұсқа); 

2. Жеке куәлік + 3 дана көшірмесі; 

3. 3 х 4 см 6 фотосурет; 

4. 075-У нысанындағы медициналық анықтама + көшірмесі,  

флюорографиялық сурет + көшірмесі,  

063-У нысанының көшірмесі  (вакцинация картасы); 

5. ҰБТ сертификаты; 

6. Психометриялық емтихан нәтижелерін қабылдау туралы анықтамадан үзінді 

(басып шығарылған түрде); 

7. Білім грантын тағайындау туралы куәлік; 

8. Жігіттер үшін тіркеу куәлігінің көшірмесі; 

9. Ағылшын тілінде оқу үшін – ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын 

сертификат, IELTS 5,5 баламалы (Upper - Intermediate, B2, TOEFL PBT - кемінде 

453 балл, TOEFL ITP - кемінде 460 балл, TOEFL IBT - кемінде 46 ұпай) қажет  + 

көшірмесі;  

10. Артықшылық құқықтар мен квотаның берілгенін растайтын 

құжаттарды ұсынады: 

1. Патриоттық танытқаны  және белсенді азаматтық ұстанымы үшін 

ерекешелік белгісі;  (куәлік, «Елбасы» медалі); 

2. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы 

құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша 

кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар Қазақстан Республикасы 

Еңбек кодексінің 35-бабында көзделген құжаттардың бірін қосымша 

тапсырады; 

3. Диплом ((ағымдағы оқу жылының бірінші, екінші және үшінші 

дәрежесі марапатталған)) соңғы үш жылдағы химия немесе биология 

бойынша халықаралық олимпиадалардың және ғылыми жобалар 

конкурстарының (ғылыми конкурстардың) жеңімпаздары (бірінші, екінші 

және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған), олардың тізбесін 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті 

орган айқындайды. білім беру, сондай-ақ химия немесе биология бойынша 

президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 

конкурстарының жеңімпаздары); 

https://egov.kz/cms/ru/services/university_degree/pass_pryem1


4. Төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалар тәрбиеленетін 

отбасы балалары үшін;  

1. Барлық балалардың туу туралы куәлігі; 

2. Ата-ананың жеке куәлігі + неке туралы куәлік; 

3. Көп балалы болуына байланысты мемлекеттік жәрдемақы алушының 

анықтамасы (болған жағдайда). 

4. Отбасында 23 жасқа толмаған күндізгі бөлімде оқитын студент болса, 

онда бала санын анықтау кезінде міндетті түрде ескеру керектігін 

ескертеміз. Егер оқымаса, онда 18 жасқа дейінгі балалар есепке алынады. 

5. Кемінде 3 жыл мәртебесі бар толық емес отбасылардан шыққан 

балалар үшін;  
1. Туу туралы куәлік; 

2. Некенің бұзылуы/ата-анасының біреуінің қайтыс болуы туралы 

анықтама. 

3. Егер баланы ата-анасының бірі өсірсе, бірақ туу туралы куәлікте ата-

анасының екеуінің де жазбасы болса, онда неке тіркеудің жоқтығы 

туралы анықтаманы (E-gov/АХАЖ/әділет басқармасынан анықтама) 

ұсыну қажет. 

6. I, II топтағы бала кезінен мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 

отбасы балаларына;  

1. Туу туралы куәлік; 

2. Мүмкіндігі шектеулі толық және толық емес аға-әпкелердің туу туралы 

куәлігі; 

3. Аға-інілері мен апа-сіңлілерінің мүгедектігі туралы анықтама. 

7. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер 

мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғаларға;   

1. «Ардагерлер туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

отбасына қойылатын талап «қызмет өткеру кезiнде қайтыс болған немесе 

жарақат алу салдарынан қайтыс болған» әскери қызметшiнiң өзiнiң 

мәртебесi болып табылады.  

11. Жоғарыда аталған барлық құжаттардың PDF форматындағы электрондық 

нұсқалары (сканерлері) болуын ұмытпаңыз! 

 

18 ЖАСҚА,  КЕМЕЛЕТКЕ КЕЛМЕГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР  АТА-АНАСЫ 

НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ҚАМҚОРШЫСЫМЕН ҚАБЫЛДАНАДЫ.  

 

МЕКЕН-ЖАЙЫ: Алматы қ., Төле би көшесі 94, Масанчи көшесі 38 (Төле би 

көшесінің қиылысы). 

Тел.: 8 (727) 338-70-27, ішкі: 70-71; 73-50 


