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1. «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы 

№ 58 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 2,          

24-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары білім беру грантын беру 

тәртібінде: 

5-5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«5-5. Конкурсқа қатысу үшін кемінде 50 балл, «Жалпы медицина» 

мамандығы бойынша кемінде 65 балл, ұлттық жоғары оқу орындарына 

түсушілер үшін кемінде 70 балл, ал «Білім», «Ауыл шаруашылығы 

ғылымдары» және «Ветеринария» мамандықтарының топтары бойынша 

кемінде 60 балл, оның ішінде бейінді пәннен бойынша кемінде 7 балл (әрбір 

шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндерден 

кемінде 4 балл жинау қажет.». 

2.  «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы                          

№ 111 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 26,      

363-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгі қағидаларыда: 

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:   

«37. Ұлттық жоғары оқу орындарына ақылы оқуға тестілеу нәтижелері 

бойынша мынадай пәндерден: мемлекеттік немесе орыс тілінен (оқу тілі), 

Қазақстан тарихы, математика және таңдау пәнінен кемінде 70 балл, ал «Білім 

беру», «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» және «Ветеринария» 

мамандықтарының топтары бойынша кемінде 60 балл, басқа жоғары оқу 

орындарына кемінде 50 балл, ал «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 

кемінде 65 балл, оның ішінде бейінді пәннен кемінде 7 балл (әрбір 

шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндерден 

кемінде 4 балл жинаған, ҰБТ-дан өткен жалпы орта білім беру ұйымдарын 

ағымдағы жылы бітірушілер, кешенді тестілеуге қатысушылар қабылданады.». 
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3. «Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын 

беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық 

мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан 

азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 

педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша және 

философия докторлары (РҺD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға 

түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату 

немесе міндетті тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы         

23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 

қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 29, 390-құжат):  

атауы мынадай редакцияда жазылсын:  

«Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, 

квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар 

бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, 

сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және 

медициналық мамандықтар (бакалавриат, интернатура, резидентура, 
магистратура) бойынша және философия докторлары (РҺD) бағдарламасы 

бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты 

өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату қағидаларын бекіту 

және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қоса беріліп отырған Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа 

орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және 

ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары 

қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы 

негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат, 

интернатура, резидентура, магистратура) бойынша және философия 

докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім 

алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе 

міндетті тоқтату қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен 

жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және 

ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары 

қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы 

негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша 

және философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға 

оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен 

босату немесе міндетті тоқтату қағидаларында: 
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атауы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, 

квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар 

бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, 

сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және 

медициналық мамандықтар (бакалавриат, интернатура, резидентура, 

магистратура) бойынша және философия докторлары (РhD) бағдарламасы 

бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты 

өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату қағидалары»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Осы Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу 

құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық 

мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан 

азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 

педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат, интернатура, 

резидентура, магистратура) бойынша және философия докторлары (РhD) 

бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы 

азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті 

тоқтату қағидалары (бұдан әрі − Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы          

27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі − Заң) 4-бабының      

22-2) тармақшасына сәйкес әзірленді және маманды жұмысқа жіберу, өз 

бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, 

медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл 

(село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім 

беру тапсырысы негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар 

(бакалавриат, интернатура, резидентура, магистратура) бойынша және 

философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға 

түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату 

немесе міндетті тоқтату тәртібін айқындайды.»; 

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) жас маман – педагогикалық және ветеринариялық мамандықтар 

бойынша жоғары білім берудің, медициналық мамандықтар бойынша жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің тиісті білім беру 

бағдарламаларын  білім беру гранты және мемлекеттік тапсырыс бойынша 

ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде 

игерген тұлға, сондай-ақ педагогикалық мамандықтар бойынша жоғары білім 

берудің және медициналық мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын мемлекеттік 

білім беру тапсырысы негізінде игерген тұлға;». 

 

_________________________ 
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