5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.02.2019 №
57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі)
бұйрығымен.
Білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламалары Бейіндік пәндер
тобының нөмірі
тобы
1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

В001

Педагогика және психология Биология

География

В002

Мектепке дейінгі оқыту және
Биология
тәрбиелеу

География

В003

Бастауышта
оқыту
Биология
педагогикасы мен әдістемесі

География

В004

Бастапқы әскери дайындық Шығармашылық
мұғалімдерін даярлау
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В005

Дене
шынықтыру Шығармашылық
мұғалімдерін даярлау
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В007

Көркем еңбек және
мұғалімдерін даярлау

сызу Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В008

Құқық
және
экономика
негіздері
мұғалімдерін Дүниежүзі тарихы География
даярлау

В009

Математика
даярлау

В010

Физика мұғалімдерін даярлау Физика

Математика

В011

Информатика
даярлау

Физика

В012

Химия мұғалімдерін даярлау Химия

Биология

В013

Биология
даярлау

мұғалімдерін

Биология

Химия

В014

География
даярлау

мұғалімдерін

География

Дүниежүзі тарихы

В015

Гуманитарлық
пәндер
Дүниежүзі тарихы География
мұғалімдерін даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті
Қазақ тілі
мұғалімдерін даярлау

Қазақ әдебиеті

В017

Орыс тілі мен әдебиеті
Орыс тілі
мұғалімдерін даярлау

Орыс әдебиеті

В018

Шет
тілі
даярлау

Дүниежүзі тарихы

В019

Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану мамандарын Биология
даярлау

География

В020

Арнайы
педагогика
Биология
мамандарын даярлау

География

В021

Орындаушылық өнер

мұғалімдерін

мұғалімдерін

мұғалімдерін

Математика

Математика

Шетел тілі

Шығармашылық
емтихан

Физика

Шығармашылық
емтихан

В022

Эстрада өнері

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В023

Аспапта орындаушылық

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В024

Музыкатану және өнертану

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В025

Дәстүрлі музыка өнері

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В026

Дирижерлеу
композиция

және Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В027

Театр өнері

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В028

Хореография

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В029

Аудиовизуалды құрылғылар Шығармашылық
және медиа өндіріс
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В030

Бейнелеу өнері

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В031

Сән, интерьер дизайны және Шығармашылық
өнеркәсіп дизайны
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В032

Философия және этика

Дүниежүзі тарихы География

В033

Дінтану және теология

Шығармашылық
емтихан

В034

Тарих және археология

Дүниежүзі тарихы География

В035

Түркітану және шығыстану

Дүниежүзі тарихы Шетел тілі

В036

Аударма ісі

Шетел тілі

Дүниежүзі тарихы

В037

Филология

Қазақ/Орыс тілі

Қазақ/Орыс
әдебиеті

В038

Әлеуметтану

Математика

География

В039

Мәдениеттану

Дүниежүзі тарихы Шетел тілі

В040

Саясаттану және азаматтық
Дүниежүзі тарихы Шетел тілі
құқықтану

В041

Психология

В042

Журналистика және репортер Шығармашылық
ісі
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды
Қазақ/Орыс тілі
өңдеу және мұрағат ісі

Қазақ/Орыс
әдебиеті

В044

Менеджмент және басқару

Математика

География

В045

Аудит және салық салу

Математика

География

В046

Қаржы, экономика, банк және
Математика
сақтандыру ісі

География

В047

Маркетинг және жарнама

Математика

География

В048

Еңбек дағдылары

Математика

География

В049

Құқық

Дүниежүзі тарихы

Адам.
Құқық

Биология

Шығармашылық
емтихан

География

Қоғам.

В050

Биологиялық және сабақтас
Биология
ғылымдар

Химия

В051

Қоршаған орта

Биология

География

В052

Жер туралы ғылым

Математика

География

В053

Химия

Химия

Биология

В054

Физика

Физика

Математика

В055

Математика және статистика Математика

Физика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Ақпараттық технологиялар

Математика

Физика

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

Математика

Физика

В059

Коммуникациялар
коммуникациялық
технологиялар

Математика

Физика

В060

Химиялық инженерия және
Химия
процестер

Физика

В061

Материалтану
технологиялар

және

Математика

Физика

В062

Электр
техникасы
энергетика

және

Математика

Физика

В063

Электр
техникасы
автоматтандыру

және

Математика

Физика

В064

Механика және металл өңдеу Математика

Физика

В065

Автокөлік құралдары

Математика

Физика

В066

Теңіз
көлігі
технологиялары

және

Математика

Физика

В067

Әуе
көлігі
технологиялары

және

Математика

Физика

В068

Азық-түлік
өндірісі

Биология

Химия

В069

Материалдар өндірісі (шыны,
Математика
қағаз, пластик, ағаш)

Физика

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және
Математика
былғары бұйымдары

Физика

В071

Тау-кен ісі және пайдалы
Математика
қазбаларды өндіру

Физика

В072

Фармацевтикалық
технологиясы

Химия

Биология

В073

Сәулет

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В074

Қала құрылысы, құрылыс
жұмыстары және азаматтық Математика
құрылыс

Физика

В075

Кадастр
және
орналастыру

География

В076

Стандарттау, сертификаттау
Математика
және
метрология
(сала

және

өнімдерінің

өндіріс

жерге

Математика

Физика

бойынша)
В077

Өсімдік шаруашылығы

Биология

Химия

В078

Мал шаруашылығы

Биология

Химия

В079

Орман шаруашылығы

Биология

География

В080

Балық шаруашылығы

Биология

Химия

В081

Жерге орналастыру

Математика

Физика

В082

Су ресурстары және суды
Математика
пайдалану

Физика

В083

Ветеринария

Биология

Химия

В084

Мейірбике ісі

Биология

Химия

В085

Фармация

Биология

Химия

В086

Жалпы медицина

Биология

Химия

В087

Стоматология

Биология

Химия

В088

Педиатрия

Биология

Химия

В089

Медициналық
диагностика
Биология
және емдеу технологиялары

Химия

В090

Әлеуметтік жұмыс

Биология

География

В091

Туризм

География

Шетел тілі

В092

Тынығу

Шығармашылық
емтихан

Шығармашылық
емтихан

В093

Мейрамхана
ісі
мейманхана бизнесі

География

Шетел тілі

В094

СанитарлықМатематика
профилактикалық іс-шаралар

Физика

В095

Көлік қызметтері

Математика

География

В096

Құқық қорғау қызметі

Дүниежүзі тарихы

Адам.
Құқық

В097

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика

және

Қоғам.

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
6-қосымша
Нысан
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу
пункті/Базалық жоғары оқу орны
_______________________________
РҰҚСАТТАМА
Тестіленушінің
жеке
коды:

Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда) радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз),
Жеке сәйкестендіру нөмірі/Туған күні Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), сымды және сымсыз құлаққаптар
Мөр
орны және
басқалары)
болса
тестілеуге
жіберілмейді.
Түсушіге
рұқсат
берілмейді:
1)
аудиториядан
дәліз
кезекшісінің
міндетін
атқаратын
Министрлік
Білім беру бағдарламалары тобының
өкілінің
рұқсатынсыз
және
алып
жүруінсіз
шығуға;
коды:
2)
сөйлесуге,
орын
ауыстыруға;
Тестілеу
тапсыру
тілі:
3) калькуляторды, анықтамалық әдебиеттерді (Менделеев және
Пәндері:
тұздардың ерігіштігі кестесінен басқасын), электрондық жазба
1)
кітапшаларын, түзету сұйықтығын және мобильдік байланыс
2)
құралдарын
пайдалануға;
3)
4)
тестілеу
материалдарымен
алмасуға;
4)
5)
тестілеу
материалдарын
аудиториядан
шығаруға;
5)
6)
тестілеу
материалдарын
(жауап
парағы
мен
кітапшалар)
умаждау
Тестілеу
күні:
арқылы
бүлдіруге;
Басталу
уақыты:
7) корректор сұйықтығын қолдануға, беттерді жыртуға, бояу
Лек:
Өткізу
орны: қарастырылмаған секторларды (жауап парағының нөмірі) бояуға.
Түсуші осы Қағидаларды бұзған жағдайда, Министрлік өкілі
Мекен-жайы:
Ғимарат:
Аудитория: Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және аудиторияда
Білім беру ұйымы басшысы/ Желілік тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы
жасайды
және
тестілеу
нәтижелерін
жояды.
жоғары
оқу
орны
қабылдау акт
комиссиясының жауапты хатшысы:: Мен жадынамамен таныстым және наразылық білдірмеймін.
Рұқсаттамадағы
мәліметтердің
дұрыстығын
растаймын.
_______________________________
Түсушінің
қолы
_____________________________________
_______________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Тестілеу нәтижелері Ұлттық тестілеу
орталығының
www.testcenter.kz
сайтында жарияланады
Кесу сызығы
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу
пункті/Базалық жоғары оқу орны
_______________________________
РҰҚСАТТАМА
ТҮБІРТЕГІ
Тестіленушінің
жеке
коды:

Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда)
Жеке сәйкестендіру нөмірі/Туған күні
Мөр
орны
Білім беру бағдарламалары тобының
коды:
Тестілеу
тапсыру
тілі:
Пәндері:

1)
тұздардың ерігіштігі кестесінен басқасын), электрондық жазба
2)
кітапшаларын, түзету сұйықтығын және мобильдік байланыс
3)
құралдарын
пайдалануға;
4)
4)
тестілеу
материалдарымен
алмасуға;
5)
5)
тестілеу
материалдарын
аудиториядан
шығаруға;
Тестілеу
күні: 6) тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау
Басталу
уақыты: арқылы
бүлдіруге;
Лек:
7) корректор сұйықтығын қолдануға, беттерді жыртуға, бояу
Өткізу
орны: қарастырылмаған секторларды (жауап парағының нөмірі) бояуға.
Мекен-жайы:
Түсуші осы Қағидаларды бұзған жағдайда, Министрлік өкілі
Ғимарат:
Аудитория: Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және аудиторияда
Білім беру ұйымы басшысы/ Желілік тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы
жоғары
оқу
орны
қабылдау акт
жасайды
және
тестілеу
нәтижелерін
жояды.
комиссиясының жауапты хатшысы: Мен жадынамамен таныстым және наразылық білдірмеймін.
_______________________________
Рұқсаттамадағы
мәліметтердің
дұрыстығын
растаймын.
_______________________________
Түсушінің қолы _____________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Тестілеу нәтижелері Ұлттық тестілеу
орталығының
www.testcenter.kz
сайтында жарияланады
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
7-қосымша
Нысан

Тестілеуге кіргізу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы Акт

_____________________________________________________________________
___________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті (бұадын әрі - ҰБТӨП)/Базалық
жоғары оқу орны (бұдан әрі - ЖОО) атауы және коды)
Күні "_____"_____________20_____жыл. Уақыт ____________ сағат
_______________ минут.
Министірлік
өкілі_________________________________________________________________
(Т.А.Ә.(болған жағдайда))
Мемлекеттік
комиссия
мүшесі
______________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
ҰБТӨП/Базалық ЖОО ғимаратына/тестілеуді тапсыру үшін
______________________________________________ азаматтың орнына
бөгде тұлғаның кіру
(Т.А.Ә. (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК)
фактісі
анықталды
________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Аталған факті ескере отырып шешім қабылдады:
Түсушіні/түсушінің
_______________________________________________________________
(Т.А.Ә (болған жағдайда) және ТЖК)
ҰБТӨП/Базалық ЖОО ғимаратына тест тапсыру үшін кіргізбеуге Т.А.Ә.
(болған жағдайда) __________________________________________________,
ТЖК ________________________
Актімен танысты:
_____________________________________________________________________
___________
(Министірлік өкілінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(аудитория кезекшісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(Мемлекеттік комиссия төрағасының Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(түсуші-бөгде тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
М.О
ҰБТӨП/ Базалық ЖОО
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
8-қосымша
Нысан

Аудитория кезекшісіне бердім
Министрлік өкілдері тобының жетекшісі/
Министрлік
өкілі
______________________________________________________ __________
(Т.А.Ә., бар болған жағдайда)
(қолы)
Отырғызу парағы

Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
пункті______________________________________________

өткізу

(коды)

(атауы)

Аудитория № ______

Тестілеудің басталуы: ________ сағат _______ минут
Тестілеу тапсыру тілі: _____________ Тестілеудің аяқталуы: ________ сағат
_______ минут
Лек
нөмірі
____
Ғимарат_______
Мерзімі:
_____________________
Тестілеуге дейін
№

Тестілеуден кейін

Аудиторияда
Т.А.Ә.
(бар
тәртіп
сақтау
ТЖК ЖСН
Тестіленушінің Нұсқа Тестіленушінің Ескерту
болған жағдайда)
Орын№ ережесімен
қолы
нөмірі қолы
танысқандығы
туралы белгі

1
2

Барлық тестіленушілердің саны: ________
"Ескерту" бағаны "Келмеді" мәнін қабылдайды.
"Аудиторияда тәртіп сақтау ережесімен танысқандығы туралы белгі" бағаны
"Таныстым" мәнін қабылдайды.
Тестіленушілерді өз орындарына отырғызуға, тестілеу материалдарын дұрыс
таратуға және тестіленушінің аудиторияда тәртіп сақтауына жауап беремін.
Аудитория
кезекшісі
________________________________________
_____________________
(Т.А.Ә., бар болған жағдайда)
(қолы)
________________________________________ _____________________
(Т.А.Ә., бар болған жағдайда)
(қолы)
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
9-қосымша
Нысан

Тестілеу материалдарын ашу туралы акт

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
_______________________
(код) (атауы)
Лек _________________ Аудитория № ______________
Мерзімі______________ Уақыт ____ cағат ____ минут
Біз, төменде қол қоюшылар, тестілеу материалдары салынған қорапты
аштық, тестілеу

материалдарына санау жүргіздік. Санау нәтижесі төмендегі кестенің "Нақты
саны" бағанында көрсетілді.
Қолданылмаған артық кітапшалар тестілеу процесі кезінде алынады.
№ Р/с

Материалдар атауы

1

Жауап парақтары

2

Кітапшалар

3

Жауап парағының көшірмелері

4

Жауап парағы үшін конверт

5

Тестілеу материалдарын ашу туралы акт

6

Нұсқаларды тарату парағы (қысқартылған оқыту
мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілер
үшін)

Жоспар
бойынша
саны

Нақты
саны

Таратылды Қалдығы Ескерту

__________________ ________________________________________________
_____________
(тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК) (түсушінің Т.А.Ә. (бар болған
жағдайда))
(қолы)
___________________
__________________________________________________ __________
(ТЖК)
(түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы)
___________________
__________________________________________________ __________
(ТЖК)
(түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы)
_________________________________________________________________
______________
(Кезекшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы)
_________________________________________________________________
______________
(Кезекшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы)
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
10-қосымша
Нысан

Нұсқаларды тарату парағы

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны
______________ _____________________________________

(коды)
(атауы)
Лек____
Аудитория____
Тестілеу күні______________
Тапсыру тілі ____________
Мен төменде қол қоюшы, отырғызу парағында көрсетілген менің орнымдағы кітап нұсқасы
менің кітаптағы нұсқама сәйкес келетінін растаймын.
№

Нұсқа
нөмірі

Түсушінің
Т.А.Ә.
толтырылады)

(бар

болған

жағдайда)(қолмен Түсушінің
қолы

Ескерту

1
2

"Ескерту" бағаны "Қосымша отырғызу", "Келмеді", "Жойылды",
"Кіргізілмеді" мәндерін қабылдайды
Министрлік
өкілі
______________
__________________________________________________
(қолы)
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Аудитория
кезекшісі
_______________
______________________________________________
(қолы)
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
11-қосымша
Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
12-қосымша
Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
13-қосымша
Нысан

Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні
аудиториядан шығару туралы Акт

_____________________________________________________________________
___________
(код) (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны
атауы)
"______"______________________________201________жыл___________сағат_
_____минут
Министірлік
өкілі
________________________________________________________________
(Т.А.Ә.(болған жағдайда))
Аудитория
кезекшісі
______________________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Тестілеу
уақытында
түсушіден:
Т.А.Ә.
(болған
жағдайда)
______________________________,
Тестіленушінің жеке коды _________________ №___ аудитория, №___ орын,
№ _______ нұсқа
Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 49-тармағының
бұзылғандығын дәлелдейтін төмендегі заттар табылды:
_____________________________________________________________________
___________
(табылған заттың атауы, маркасы, саны.)
Аталған деректі ескере отырып шешім қабылдады:
тестілеу материалдарын алу; түсушіні:
Т.А.Ә. (болған жағдайда) _______________, тестіленушінің жеке коды_____
№_____
аудиториядан шығару және тестілеу нәтижелерін жою.
Т.А.Ә. (болған жағдайда)
____________________________________________________ _____,

Тестіленушінің жеке коды
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________
(осы актіні құрған тұлғалардың, Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолдары)
Актімен таныстым:
_____________________________________________________________________
___________
(түсушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)
Актімен таныстым:
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті басшысы/Базалық ЖОО жауапты
хатшысы
_____________________________________________________________________
___________
Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)
Актімен таныстым:
_____________________________________________________________________
___________
(Мемлекеттік комиссия төрағасы Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)
М.О
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
Күні:__________________
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
14-қосымша
Нысан

Тестілеу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы Акт

_____________________________________________________________________
___________
(Ұлттық бірыңғай тестліеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны атауы
және коды)
Күні "_____"__________________________20_____жыл. Уақыт_______сағат
________минут

Министрлік
өкілі
_________________________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Мемлекеттік
комиссия
мүшесі
______________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
ҰБТӨП/Базалық ЖОО - ға тестілеуді тапсыру үшін
_____________________________________________ азаматтың орнына бөгде
тұлғаның кірген
(Т.А.Ә. (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды)
фактісі
анықталды
________________________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Аталған факті ескере отырып шешім қабылдады:
Түсушіні/түсушінің
_______________________________________________________________
(Т.А.Ә (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды)
Тестілеу материалдарын алу және № аудиториядан шығару және тестілеу
нәтижелерін жою
Т.А.Ә. (болған жағдайда)_________________________, тестіленушінің жеке
коды __________
Актімен танысты:
(Министірлік өкілінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(аудитория кезекшісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(Мемлекеттік комиссия төрағасының Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
_____________________________________________________________________
___________
(түсуші-бөгде тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)
М.О
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
15-қосымша
Нысан

Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде түсушінің тестілеу материалдарды уақытында
тапсырмау фактісінің анықталуы туралы Акт

_____________________________________________________________________
___________
(код) (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны
атауы)
"_____"_______________201____жыл______сағат_______минут
Министрлік
өкілі
_________________________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Аудитория
кезекшісі_____________________________________________________________
_
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Түсуші: Т.А.Ә. (болған жағдайда) _________________________________,
Тестіленушінің жеке коды_____________
№_____аудитория, №___орын_, №_______ нұсқа
Тестілеу уақытының аяқталуына байланысты тестілеу материалдарын дер
кезінде тапсырудан бас тартқан себепті
Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 52- тармағы бұзылды.
Аталған деректі ескере отырып қаулы етті: тестілеу материалдарын алу;
түсушіні:
Т.А.Ә. (болған жағдайда) ________________________________________,
Тестіленушінің жеке коды______________
№_____ аудиториядан шығару және тестілеу нәтижелерін жою.
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
(осы актіні құрған тұлғалардың, Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолдары)
актімен танысты:

_____________________________________________________________________
___________
(түсушінің Т.А.Ә (болған жағдайда) қолы)
актімен танысты:
_____________________________________________________________________
___________
(Ұлттың бірыңғай тестілеу өткізу пункті басшысы/Базалық жоғары оқу орны
жауапты хатшысы Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
актімен танысты:
_____________________________________________________________________
___________
(Мемлекеттік комиссияның төрағасы Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
М.О
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
Күні:__________
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
16-қосымша
Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеу және кешенді тестілеу кітапшаларын жою туралы акт

"___"________201__
жыл
_________________________________________________________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті / базалық жоғары оқу орны атауы)
Негіздеме: "____"__________201__ жылғы №___________ бұйрықпен
бекітілген
Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 63-тармағы
Комиссия құрамында:
Төраға
(филиал
жетекшісі/жауапты
хатшы)
___________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Комиссия
мүшелері
1._____________________________________________________________
(лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))
2.____________________________________________________________________
__________

(лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))
3.____________________________________________________________________
__________
(лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))
4.____________________________________________________________________
__________
(лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеу кітапшалары жойылғандығы туралы осы акты
құрды:
ҰТО-ға әкелінген кітапшалар саны
Тестілеуге
жіберілген
(тестілеу
нәтижелері
жойылған
Жойылған кітапшалар
кітапшалардың
нақты
Кітапшалардың түсушілердің,
және
де
Лек
саны (оның ішінде
саны (оның ішінде неміс
инвентарлық Республикалық
апелляциялық
неміс және француз
нөмірі
және француз тілінің
комиссияның
шешімімен
балл
нөмірі
тілінің кітапшалары)
қосылған
түсушілердің
кітапшалары)
кітапшалары)
1
2

Кітапшалардың
жойылу
жолы:
___________________________________________________________________
(жою тәсілін көрсету-механикалық ұсақтау немесе өртеу) (жойылған орнын көрсету)
Төраға (филиал жетекшісі/жауапты хатшы) _____________________________
(Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда)
қолы)
Комиссия
мүшелері:1.________________________________________________
(лауазымы,
Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда)
қолы)
2.________________________________________________
(лауазымы,
Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда)
қолы)
3._______________________________________________
(лауазымы,
Т.А.Ә.
(бар
болған
жағдайда)
қолы)
4._____________________________________
_________
(лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) қолы)
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
17-қосымша
Нысан
төрағасына

Апелляциялық
комиссия
___________________________________
(Төрағаның
Т.А.Ә.
(бар
болған
________________________________________________________________
(Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
өткізу
пункті/
Базалық
жоғары

жағдайда))
оқу

орны

атауы)

түсуші
ТЖК ______________ Нұсқа ______ Аудитория ______

_________________________________________

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу Сізден келесі тест тапсырмаларын мазмұны бойынша
қарауыңызды сұраймын:

Пән

Себебі
Төмендегілердің
біреуін
көрсетіңіз:
дұрыс
жауаптар
дұрыс
жауаптар
кодымен
сәйкес
келмейді (дұрыс жауап нұсқасы
көрсетіледі);
дұрыс
жауабы
жоқ;
Тест
Апелляциялық
- бес жауап нұсқасынан бір
тапсырмакомиссия
жауапты таңдауға арналған тест
сының №
шешімі
тапсырмаларында
бірнеше
дұрыс жауап болса (барлық
дұрыс
жауаптар
нұсқасы
көрсетіледі);
- сұрақ дүрыс құрастырылмаған;
мәтіннің
үзіндісі
болмағандықтан, нақты дұрыс
жауапты анықтау мүмкін емес.

Ескерту: "Апелляциялық комиссия
шешімі"
бағанын
апелляциялық
комиссия мүшелері толтырады және
келесі
мәндерді
қабылдайды:
"Қанағаттан-дырылды"
немесе
"Қанағаттан-дырылмайды"

Барлығы

Мерзімі
__________
Түсушінің
________________________________________________
Апелляциялық
комиссия
төрағасының
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
мүшелерінің
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
шешімімен
________________________________________
(түсушінің қолы)

қолы
қолы
қолы
келісемін

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
18-қосымша
Нысан
төрағасына

Апелляциялық
комиссия
____________________________________
(Төрағаның
Т.А.Ә.
(бар
болған
_____________________________________
(Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
өткізу
пункті/
Базалық
жоғары
түсуші_______________________________
тестіленушінің жеке коды _________________ Нұсқа ______ Аудитория _____

жағдайда))
оқу

орны

атауы)

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім
кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша) Сізден келесі тест тапсырмаларын мазмұны
бойынша қарауыңызды сұраймын:

Пән

Себебі
Төмендегілердің
біреуін
Ескерту:
"Апелляциялық
комиссия
көрсетіңіз:
шешімі"
бағанын
апелляциялық
Тест
- дұрыс жауаптар дұрыс жауаптар Апелляциялық
комиссия мүшелері толтырады және
тапсырма- кодымен сәйкес келмейді (дұрыс комиссия
келесі
мәндерді
қабылдайды:
сының № жауап
нұсқасы
көрсетіледі); шешімі
"Қанағаттан-дырылды"
немесе
дұрыс
жауабы
жоқ;
"Қанағаттан-дырылмайды"
- бес жауап нұсқасынан бір
жауапты таңдауға арналған тест

тапсырмаларында бірнеше дұрыс
жауап болса (барлық дұрыс
жауаптар нұсқасы көрсетіледі);
- сұрақ дүрыс құрастырылмаған;
мәтіннің
үзіндісі
болмағандықтан, нақты дұрыс
жауапты анықтау мүмкін емес.

Барлығы

Мерзімі
__________
Түсушінің
________________________________________________
Апелляциялық
комиссия
төрағасының
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
мүшелерінің
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
шешімімен
________________________________________
(түсушінің қолы)

Апелляциялық
__________________________________
(Төрағаның
Т.А.Ә.
_____________________________________

комиссия
(бар

қолы
қолы
қолы
келісемін

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
19-қосымша
Нысан
төрағасына
болған

жағдайда))

(Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
өткізу
пункті/
Базалық
жоғары
оқу
түсуші____________________________
тестіленушінің жеке коды ____________________ Нұсқа ________ Аудитория _______

орны

атауы)

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу

Мен тестілеу нәтижесімен келіспеймін. Менің тестілеу нәтижесінде алған
балдар санын қайта қарауыңызды сұраймын.
Қазақстан
тарихы
бойынша
тест
тапсырмас
ының №

Математик
алық
Апелляци
Апелляци
сауаттылы
ялық
ялық
қ бойынша
комиссия
комиссия
тест
шешімі
шешімі
тапсырмас
ының №

Оқу
сауаттылы
ғы
бойынша
тест
тапсырмас
ының №

Апелляци
ялық
комиссия
шешімі

1 Бейіндік Апелляци
пән
тест ялық
тапсырмас комиссия
ының № шешімі

2 Бейіндік Апелляци
пән
тест ялық
тапсырмас комиссия
ының № шешімі

Мерзімі
__________
Түсушінің
қолы
________________________________________________
Апелляциялық
комиссия
төрағасының
қолы
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
мүшелерінің
қолы
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
шешімімен
келісемін
________________________________________
(түсушінің қолы)
Ескерту: - "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық
комиссия мүшелері толтырады және келесідей мәндерді қабылдайды:
"Қанағаттандырылды" неме "Қанағаттандырылмады"

- Қалған бағандар түсушінің қолымен толтырылады.
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
20-қосымша
Нысан
төрағасына

Апелляциялық
комиссия
______________________________________
(Төрағаның
Т.А.Ә.
(бар
болған
______________________________________
(Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
өткізу
пункті/
Базалық
жоғары
оқу
түсуші________________________________
тестіленушінің жеке коды ____________________ Нұсқа ________ Аудитория _______

жағдайда))
орны

атауы)

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім
кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша)

Мен тестілеу нәтижесімен келіспеймін. Менің тестілеу нәтижесінде алған
балдар санын қайта қарауыңызды сұраймын.
Жалпы бейінді пән бойынша Апелляциялық Бейіндік пән бойынша Апелляциялық Апелляциялық
тест тапсырмасының №
комиссия шешімі тест тапсырмасының №
комиссия шешімі комиссия шешімі

Мерзімі
__________
Түсушінің
қолы
________________________________________________
Апелляциялық
комиссия
төрағасының
қолы
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
мүшелерінің
қолы
__________________________________________
Апелляциялық
комиссия
шешімімен
келісемін
________________________________________
(түсушінің қолы)
Ескерту: - "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық
комиссия мүшелері толтырады және келесідей мәндерді қабылдайды:
"Қанағаттандырылды" немесе "Қанағаттандырылмады"
- Қалған бағандар түсушінің қолымен толтырылады.
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына

21-қосымша
Нысан

Апелляцияға арналған өтініштерді тіркеу журналы (тест тапсырмаларының мазмұны, мәтін
бойынша)

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
_____________________________________________________________________
___________
(коды)
(атауы)
Лек ________ Мерзімі __________
Апелляциялық комиссия төрағасы ______________________________
___________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тестіленушінің
жеке коды

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Түсушінің
қолы

Ескерту

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
22-қосымша
Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеудің апелляциялық комиссиясы отырысының хаттамасы

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
________________ _______
(коды) (атауы)
Лек ________ Мерзімі __________
Қазақстан тарихы
Т.А.Ә.
(бар
Жауап
Тестіленушінің
Аудитория
парағының
Р/с болған
Нұсқа
жеке коды
нөмірі
жағдайда)
нөмірі

кестенің жалғасы
Математикалық сауаттылық

Оқу сауаттылығы

Бейіндік пән 1

Балл
дейін кейін

Балл
Балл
Балл
Саны Қанағаттандырылды
сан Қанағаттандырылд
сан Қанағаттандырылд
дейі кейі
дейі кейі
дейі кейі
*
**
ы
ы
ы
ы
н
н
н
н
н
н

кестенің жалғасы
Бейіндік пән 2

Барлығы
Балл
дейін

Балл
кейін

дейін

Шешім
кейін

Ескерту:
* – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;
** – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;
Апелляциялық
комиссия
төрағасы Мемлекеттік
комиссия
төрағасы
_________
______________________ _________
______________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Апелляциялық
комиссия
мүшелері Министрлік
өкілі
_________
__________________________ _________
__________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
23-қосымша
Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеудің апелляциялық комиссиясы отырысының хаттамасы
(қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас
бағыттары бойынша)

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
________________ _______
(коды) (атауы)
Лек ________ Мерзімі __________
№

Т.А.Ә.

(бар Тестіленушінің Жауап

Нұсқа Аудитория Жалпы бейіндік пән

1

болған
жағдайда)

жеке коды

парағының
нөмірі

нөмірі

Саны* Қанағаттандырылды**

Балл
дейін кейін

1
2
3
4
5

кестенің жалғасы
Бейіндік пән

Барлығы
Балл

Балл

дейін кейін

дейін кейін

Шешім

Ескерту:
Т – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;
Қ – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;
Апелляциялық
комиссия
төрағасы
____________
______________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Апелляциялық
комиссия
мүшелері
____________
_____________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
24-қосымша
Нысан

Апелляцияға берілген өтініштер тізілімі (тест тапсырмаларының мазмұны
бойынша/техникалық себептерге байланысты)

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны
_________ ______________
(коды) (атауы)
Лек ________ Мерзімі __________
№

Тестіленушінің
Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)
жеке коды

Жауап
парағының
нөмірі

Аудитория Орын
нөмірі
нөмірі

Нұсқа

1
2
3

кестенің жалғасы
Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша
Республикалық
апелляциялық
Саны*
комиссиға
берілді**

Техникалық себептерге байланысты

Республикалық
апелляциялық
Қанағаттандырылды*** Саны*
комиссиға
берілді**

Апелляция
Қанағаттандырылды*** жағдайы

Ескерту:
* – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;
** – мазмұны бойынша және техникалық себептер бойынша Республикалық
апелляциялық комиссияға жіберілген тапсырмалар саны;
*** – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;
"Апелляция жағдайы" бағаны келесі мәндерден тұрады: "Шешім
қабылданды", "Келген жоқ"
Апелляциялық
комиссия
төрағасы
____________
______________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Министрлік
өкілі
____________
____________________________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
25-қосымша
Нысан

Республикалық апелляциялық комиссияның қарастыруына жіберілген өтініштер тізілімі
Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны _________
_________________________________________ (коды) (атауы)

Лек ________ Мерзімі __________
Сұрақ №

Апелляцияға
Дәлелдемесі берушінің
негіздемесі

№

Пән

1

Тестіленушінің жеке коды – Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Шешім

Шешімге
түсіндірме

1.1
2

Тестіленушінің жеке коды – Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

2.1

Ескерту: "Шешім" бағаны келесі мәндерді қабылдайды: Республикалық
апелляциялық комиссия қанағаттандырған жағдайда "Қанағаттандырылды"
немесе қанағаттантырмаған жағдайда "Қанағаттандырылмады"
Апелляциялық
комиссия
төрағасы
___________
_______________________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
26-қосымша
Нысан

Республикалық апелляциялық комиссия қорытындысының Хаттамасы Протокол решения
Республиканской апелляционной комиссии

" ___ " ________ 201__ жыл/год №_____________________
1.
Пән
(предмет)
_________________________________________________________________
2. Нұсқа және тапсырма нөмірі
№
варианта
и
задания
_____________________________________________________________
3. Апелляцияға берілу себебі:
Причина апелляции
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________

_____________________________________________________________________
___________
4. Тексеру нәтижесі, түпнұсқаға сілтеме:
Результат проверки, ссылка на источник:
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
5. Комиссия шешімі:
Решение
комиссии:
_______________________________________________________________
Республикалық
апелляциялық
комиссия
төрағасы/Председатель
Республиканской
апелляционной
комиссии
____________________________________________________ _____
Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Ф.И.О. (при его наличии) Қолы/подпись
Комиссия
мүшелері:
___________________________________________________ ___________
Члены комиссии Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Ф.И.О. (при его наличии)
Қолы/подпись
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