
ҰБТ- НЫҢ ЖАҢА ФОРМАТЫ
  Мектеп бітіруші түлектер алдында тұрған сынақ - ҰБТ.  Ол - 11 жылдық  біліміңді саралайтын, сараптайтын сынақ. Аталған сынақ 

2016 жылға дейін дәстүрлі форматта жүргізілсе, биылғы жылғы  сынаққа өзгерістер енгізіліп, басқа форматта жүргізілетінін тағы да айта 
кету керек.

ҰБТ-ның жаңа форматы мектеп бітірушілер үшін Қорытынды аттестаттау және жоғарғы оқу орындарына түсушілер үшін Ұлттық 
бірыңғай тестілеу болып бөлінуімен ерекшеленеді. 

Қорытынды  аттестаттау - мектеп түлектері 4 міндетті, 1 таңдау пәнінен тұратын, жалпы орта білім берудің міндетті мемлекеттік 
бітіру емтихандарын тапсырады. Сынақ шамамен 29 мамыр – 9 маусым аралығында түлектердің оқу орнында өтеді. 

2017 жылынан бастап мектеп бітіруші түлектер мектепте 5 пәннен емтихан тапсырады:
Бірінші бөлімі:
-  250 сөзден тұратын эссе;
- Алгебра (геометриясыз) пәнінен бақылау жұмысы;
- Қазақстан тарихынан билет бойынша ауызша.
Екінші бөлімі:
- қазақ тілі мен екі таңдау пәні ( оқушы өзі таңдаған);  
- 40 сұрақтық тест жұмысы.
Ал, ЖОО-ға түсу үшін:
Математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихы пәндерінен  тесттік сұрақтар.
Таңдаған мамандығына байланысты екі таңдау пәнінен тест жұмысы. Мысалы, медицина саласы үшін химия және биология пәні.
ҚР ЖОО-ға түсу үшін таңдаған мамандықтарына сәйкес екі таңдау пәні болады. 
ҰБТ-ға бөлінетін  уақыт - 3 сағат 50 минут  Тестіленушіге дәлелді себеппен (әжетханаға, медициналық бөлмеге) шығуға тек уәкілетті 

тұлғаның алып жүрумен тестілеудің бірінші сағатынан кейін 1 сағат 30 минут ішінде рұқсат етіледі. Осыдан кейін тестілеу аяқталғанша 
аудиториядан шығуға рұқсат етілмейді.  Сынақта - 120 тапсырма бар. Бірақ, максималды балл - 140  және шекті балл - 50 балл. 

Апелляция. Тестілеу нәтижелері бойынша келіспеушілік болғанда тестіленушінің өзі келесі күнгі сағат 13:00  дейін ҰБТӨП- де 
апелляциялық комиссияға бере алады. Соған қоса, апеллияцияға өтініш беру барысында тестілеу нәтижесімен  келіспеуінің дәлелін 
(себебін және негіздемесін) көрсету қажет. 

Білім беру гранттарын тағайындау бойынша  конкурстарға өтініштерді қабылдау 23-31 шілде  аралығында жүргізіледі. 
Конкурсқа  ҰБТ пәндерінің 1 және 2 блок бөлімдері, шығармашылық  мамандықтар  үшін 1 блок бөлімдері  (Қазақстан тарихы және 

оқу сауаттылығы  (оқу тілі) және шығармашылық   емтихандар бойынша балдары есепке алынады. 
Конкурс нәтижесінде білім гранты тағайындалғандығы  туралы куәлік беріледі. 
Білім беру грантының иегерлерінің  тізімі 10 тамыздан соң  бұқаралық ақпарат құралдарында  («Егемен Қазақстан», «Казахстан-

ская правда»), сонымен қатар Ұлттық тестілеу орталығының  www. Testcenter.kz  сайытында жарияланады. 
ЖОО- на түсудің икемді шарттары:
ҰБТ- ны қайта тапсыру арқылы ЖОО-ның ақылы бөліміне түсуге болады. Шектік балды ала алмағандар, нәтижелері жойылғандар 

және ҰБТ- ға қатыспағандар ҰБТ- ны қайта тапсыра алады. 
ҰБТ қайта тапсыру мерзімі:
Өтініштерді қабылдау 1-8 тамыз аралығында, ал, тестілеу 19-24 тамыз аралығында  өткізіледі. 
Ақтөбе қаласында  136 филиалға қарасты 42 мектеп бар, оның ішінде ҰБТ-ға 34 мектеп қатысады. Жалпы мектеп бітіруші түлектер 

– 1194 оқушы болса, оның ҰБТ-ға өтініш бергендер саны - 1027 оқушы. Аталмыш  сынақтың жоғары деңгейінде өтуіне Қ.Жұбанов 
атындағы АӨМУ-нің басшылары көмек беріп отыр. Соның ішінде соңғы үлгідегі  ұялы телефондарды тұншықтырғыш құралдарымен 
қамтамасыз етсе, бұлардың барлығы аудиторияларға орналастырылатын болады. Сонымен қатар,  соңғы үлгідегі бейнебақылау да бо-
лады. Айта кетер болсақ, бұл соңғы үлгідегі құрылғылар қазіргі таңда мемлекеттің сатып алу порталында тұр. 

Сынақ Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің  № 5  ғимаратында орналасқан экономика және құқық 
факультетінің корпусында өтетін болады. 

2017 жылы сынақ тапсыратын жас түлектерге сәттілік!

                     Талғат  ЖАРҚЫЛОВ,  
№835 ҰБТӨП жетекшісі


