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Маманды
 шифр қ

БАКАЛАВРИАТ
Маманды тар атауық

1-ші бейіндік п нә 2-ші биіндік п н ә

5В010100 Мектепке дейінгі о ыту ж не  т рбиелеу қ ә ә Биология География
5В010200 Бастауышта о ытуды  педагогикасы мен дістемесіқ ң ә Биология География
5В010300 Педагогика ж не психология   ә Биология География
5В010500 Дефектология Биология География

5В010600 Музыкалы  білім                     қ Шы армашылы  емтиханғ қ Шы армашылығ қ
емтихан

5В010700
Бейнелеу нері ж не сызу     ө ә   Шы армашылы  емтиханғ қ Шы армашылығ қ

емтихан

5В010800 Денешыны тыру ж не спорт   қ ә Шы армашылы  емтиханғ қ Шы армашылығ қ
емтихан

5В010900 Математика Математика Физика
5В011000 Физика Математика Физика
5В011100 Информатика Математика Физика
5В011200 Химия Химия Биология
5В011300 Биология Биология Химия
5В011400 Тарих Д ниеж зі тарихыү ү  География
5В011600 География Биология География
5В012900 География- Тарих Д ниеж зі тарихыү ү География
5В013000 Тарих-Дінтану           Д ниеж зі тарихыү ү Адам. о ам. ыҚ ғ Құқ қ
5В011500 Экономика ж не ы  негіздеріә құқ қ Д ниеж зі тарихыү ү География
5В011700 аза  тілі мен дебиеті     Қ қ ә аза  тіліҚ қ аза  дебиеті  Қ қ ә

5В011800 Орыс тілі мен дебиеті     ә Орыс тілі Орыс дебиеті  ә
5В011900 Шетел тілі: 2 шетел тілі   Шет тілі Д ниеж зі тарихыү ү
5В012000 К сіптік о ытуә қ                    Математика Физика
5В012100 аза  тілінде о ытпайтын мектептердегі аза  тілі мен дебиетіҚ қ қ қ қ ә аза  тіліҚ қ аза  дебиетіҚ қ ә

5В012200 Орыс тілінде о ытпайтын мектептердегі орыс тілі мен дебиетіқ ә Орыс тілі Орыс дебиетіә

5В012300 леуметтік педагогика ж не зін- зі тануӘ ә ө ө Биология  География

5В020300 Тарих                                   Д ниеж зі тарихыү ү География

5В020500 Филология: ( аза ,орысқ қ )  аза /орыс тіліҚ қ аза /орыс дебиетіҚ қ ә
5В020700 Аударма ісі                         Шет тілі Д ниеж зі тарихыү ү
5В021000 Шетел  филологиясы: а ылшын ғ  Шет тілі Д ниеж зі тарихыү ү
5В050500 Айма тануқ Шет тілі Д ниеж зі тарихыү ү
5В030100 ы тануҚұқ қ Д ниеж зі тарихыү ү   Адам. о ам. ыҚ ғ Құқ қ

5В040900 Хореография
Шы армашылы  емтиханғ қ Шы армашылығ қ

емтихан

5В042100 Дизайн
Шы армашылы  емтиханғ қ Шы армашылығ қ

емтихан
5В050300 Психология Биология  География

5В050600 Экономика Математика  География

5В051300 лемдік экономикааӘ Математика  География

5В050700 Менеджмент Математика  География
5В050800 Есеп ж неә  аудит                Математика  География
5В050900 аржы                                Қ Математика  География
5В051000 Мемлекеттік ж не жергілікті бас ару   ә қ Математика  География
5В051100 Маркетинг Математика  География
5В060100 Математика Математика Физика
5В060200 Информатика Математика Физика
5В060400 Физика Математика Физика
5В060600 Химия Химия  Физика
5В060700 Биология Биология Химия
5В060800 Экология Биология  География
5В070300 А паратты  ж йелер        қ қ ү Математика Физика
5В070400 Есептеу техникасы  ж не ба дарламалы  амтамасыз етуә ғ қ қ Математика Физика
5В070500 Математикалы  ж не компьютерлік модельдеуқ ә Математика Физика
5В070700 Тау-кен ісі                         Математика Физика
5В070800 М най газ ісі                   ұ Математика Физика
5В070900 Металлургия Математика Физика
5В071300 К лік, к ліктік техника ж не технологияларө ө ә Математика Физика
5В072000 Бейорганикалы  заттарды  химиялы   технологиясық ң қ Химия Физика
5В072100 Органикалы  заттарды  химиялы  технологиясық ң қ Химия Физика
5В072900 рылыс                              Құ Математика Физика
5В090100 К лікті пайдалану, ж к оз алысы мен тасымалдауды йымдастыруө ү қ ғ ұ Математика География

5В090200 Туризм География  Шетел тілі   



Кешенді тестілеудің жалпы кәсіптік  және бейіндік пәндер көрсетілген мамандықтар тізбесі  

Перечень специальностей с указанием профилирующих дисциплин комплексного 

тестированияш 
 

Мамандық 

шифрі      

шифр 

специальн. 

БАКАЛАВРИАТ 

Мамандықтар атауы   Наименование 

специальностей 

Жалпы кәсіптік пәндер 

Общепрофильные дисциплины 
Бейіндік пәндер 

Профилирующие дисциплины 
 

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және  тәрбиелеу  
Дошкольное обучение и воспитание 

Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы/ 
Теория и практика воспитательной деятельности 

5В010200 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі 
Педагогика и методика начального обучения 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы/ 

Теория и практика воспитательной деятельности 

5В010300 Педагогика және психология  

Педагогика и психология 

Педагогика  және психология  негіздері/ 

Основы педагогики и психологии 

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы/ 

Теория и практика воспитательной деятельности 

5В010500 Дефектология Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

Биология 

5В010600 Музыкалық білім               

 Музыкальное образование 

Шығармашылық емтихан 

Творческий экзамен 
 

Педагогика  және психология  негіздері/ 

Основы педагогики и психологии 

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу        

Изобразительное искусство и черчение 

Шығармашылық емтихан 

Творческий экзамен 

 

Педагогика  және психология  негіздері/ 

Основы педагогики и психологии 

5В010800 Денешынықтыру және спорт   

 Физическая культура и спорт 

Шығармашылық емтихан 

Творческий экзамен 

 

Педагогика  және психология  негіздері/ 

Основы педагогики и психологии 

5В010900 Математика Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

Математика 

5В011000 Физика Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Физика 

5В011100 Информатика Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

Информатика 

5В011200 Химия Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

 Химия 

5В011300 Биология Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

Биология 

5В011400 Тарих 

 История 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Қазақстан тарихы/ 

История Казахстана 

5В011600 География Педагогика  және психология  негіздері 
Основы педагогики и психологии 

География 

5В012900 География- Тарих  

География- История 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

География 

5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті     

Казахский язык и литература 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Қазақ тілі        

Казахский язык 

5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті     

 Русский язык и литература 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Орыс тілі          

Русский язык 

5В011900 Шетел тілі: 2 шетел тілі    

Иностранный язык: 2 иностранных языка 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Ағылшын тілі  

Английский язык 

5В012000 Кәсіптік оқыту               

Профессиональное обучение 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

қазақ тілі мен әдебиеті 

Казахский язык и литература в школах с  
неказахским яз. обучения 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ 

тілі  

Казахский язык в русских классах 

5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс 

тілі мен әдебиеті 

Русский язык и литература в школах с 
нерусским языком обучения 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс 

тілі 

Русский язык в казахских классах 

5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

Социальная педагогика и самопознание 

Педагогика  және психология  негіздері 

Основы педагогики и психологии 

Тәрбие жұмысының теор. мен прак.  

Теория и прак. воспит. деятельности 

5B020300 История 
Тарих 

История Казахстана 
Қазақстан тарихы 

Всемирная история 
Дүниежүзі тарихы 

5В020500 Филология (казахская, русская) 

Филология (қазақ, орыс) 

Казахский (русский) язык 

Қазақ (орыс)тілі 

Казахская (Русская) литература 

Қазақ (орыс)әдебиеті 

5В021000 Шетел  филологиясы: ағылшын   
Иностранная филология: английский 

Қазақ тілі/ Орыс тілі 
Казахский язык/русский язык 

Ағылшын тілі 
Английский язык 

5В030100 Құқықтану  

Юриспруденция               
  

Мемлекет және құқық теориясы 

негіздері 
Основы теории государства и права 

ҚР азаматтық құқығы 

Гражданское право РК 

5В042100 Дизайн Шығармашылық емтихан 

Творческий экзамен 

Сызу 

Черчение 
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5В050300 Психология Қазақстан тарихы 
История Казахстана 

Психология  негіздері 
Основы психологии 

5В050600 Экономика Қаржы және несие  

Финансы и кредит 

Ұйым экономикасы 

Экономика организации 

5В050700 Менеджмент Основы экономики 

Экономика негіздері 

Менеджмент 

5В050800 Есеп және аудит            

Учет и аудит 

Қаржы және несие  

Финансы и кредит 

Ұйым экономикасы 

Экономика организации 

5В050900 Қаржы                              
 Финансы 

Қаржы және несие  
Финансы и кредит 

Ұйым қаржысы 
Финансы организаций 

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару    

Государственное и местное управление 

Экономикалық теория негіздері 

Основы экономической теории 

Маркетинг 

5В060200 Информатика Математика Основы алгоритмизации и программирования 

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау 

5В060400 Физика Математика Физика 

5B060600 Химия Биология Химия 

5В060700 Биология Химия Биология 

5В060800 Экология Химия Биология 

5В070300 Ақпараттық жүйелер          

Информационные системы 

Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау 

Основы алгоритмизации и программирования 

5В070400 Есептеу техникасы  және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау 

Основы алгоритмизации и программирования 

5B070700 Горное дело    

Тау-кен ісі 

Электротехника Общая геология   

 Жалпы геология 

5В070800 Мұнай газ ісі                       

Нефтегазовое дело 

Физика Химия 

5В070900 Металлургия Химия Материалтану негіздері 
Основы материаловедения 

5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 

Транспорт, транспортная техника и 
технологии 

Физика Еңбекті қорғау 

Охрана труда 

5В072100 Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы 

Химическая технология органических 

веществ 

Химия Жалпы химиялық технология 

Общая химическая технология 

5В072900 Құрылыс                           

    Строительство 

Құрылыс материалдары 

Строительные материалы  

Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдары 

 Конструкции зданий и сооружений 

5В090100 Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру 

Организация перевозок движения и 
эксплуатация транспорта 

Физика Еңбекті қорғау 

Охрана труда 

 

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі 

 ақылы оқуға - 01 маусымнан  28 тамызға дейін; 

 кешенді тестілеуге - 01 маусымнан  20 маусымға дейін; 

 шығармашылық мамандыққа құжат қабылдау 20  маусымнан 07 шілдеге дейін; 

 мемлекеттік оқыту грантын алуға конкурсқа қатысу үшін 23 шілдеден 31 шілдеге дейін 

 Республикалык бюджет есебінен білім грантын беру бойынша конкурс 18 шілдеден 26 шілдеге 

дейін; 

 Жергілікті атқарушы орган есебінен білім грантын беру бойынша конкурс 5 тамыздан 5 тамызға 

дейін 

 

Сроки подачи документов 

 1 июня -28 августа  - на платное обучение 

 1 июня -20 июня - на комплексное тестирование 

 20 июня- 7  июля  - на творческие специальности   

 18 июля -26 июля - для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет РБ 

 5 августа – 10 августа для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет 

МИО 

 

 



 
 

 

 


