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Қазақ агротехникалық университеті

ҚазАТУ-ды таңдап,
сапаны таңдайсың!
ҚазАТУ - Қазақстандағы ең ірі
аграрлық және техникалық жоғары
оқу орындарының бірі.
Егер Сіз сұранымға ие, тұрақты
табыс көзі болатын мамандық иегері
атанғыңыз келсе, біздің есігіміз
ашық!

Біздің мекен-жайымыз:
Нұр-Сұлтан қаласы
Жеңіс даңғылы, 62
Қабылдау комиссиясы
Тел.: 8(7172) 317-556, 398-018
www.kazatu.kz
711_12@inbox.ru
ЖОО коды 002

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ
2020-2021 оқу жылына қабылдауды
хабарлайды.
Қабылдау оқудың күндізгі оқу бөлімі
және қашықтықтан оқыту технологиялары
бойынша
Қазақстан
Республикасының
жоғары оқу орындарына қабылдаудың
ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Студенттер
Ұлттық
бірыңғай
тестілеу
(ҰБТ)
нәтижесінде қабылданады.
Оқудың
толық
нысанына
түсетін
талапкерлерге (4-5 жыл) тестілеу 5 пән
бойынша қазақ, орыс немесе ағылшын
тілдерінде өткізіледі. Тестілеудің міндетті
пәндері:
Қазақстан
тарихы,
математикалық сауаттылық және оқу
сауаттылығы,
ал
бейіндік
пәндер
таңдаған мамандығына
байланысты
анықталады (кесте).
Оқудың
қысқартылған
білім
бағдарламалары бойынша (колледжден кейін
мемлекеттік білім грантына) жеделдетілген
оқу мерзімімен (3 жыл) ұқсас мамандықтарға
түсу үшін талапкерлерге тестілеу 2 пән
бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде
өткізіледі: жалпы кәсіптік пән және
бейіндік пән (кесте).
Оқудың
қысқартылған
білім
бағдарламалары бойынша (колледжден кейін
ақылы түрге) жеделдетілген оқу мерзімімен
(3 жыл) ұқсас мамандықтарға түсу үшін
талапкерлерге жазбаша емтихан (сұхбаттасу)
өткізіледі.
Құжаттар тізімі: аттестат (диплом)
түпнұсқа, ҰБТ сертификаты, 086-У және
063-нысанындағы медициналық анықтама,
флюорография суреті, 3х4 көлемiндегi 8
фотосурет, жеке куәлік немесе паспорт
көшiрмесi, әскери есепке алу куәлігінің
көшірмесі.

ҰБТ-ға өтініштер (мектептің биылғы және
өткен жылғы түлектері, колледж түлектері үшін)
қолданыстағы ережелерге сәйкес (ҰБТ өткізу
нұсқаулығы) 1 мен 30
сәуір, ал ТЖ
байланысты 15 мен 30 сәуір аралығында
қабылданады.
ҰБТ-ға өтініштер (ҚР азаматы болып
табылмайтын, ұлты қазақ адамдар үшін) 15
сәуірден 5 мамырға дейін қабылданады.
ҰБТ 20 маусым-5 шілде аралығында өтеді.
Шығармашылық мамандыққа өтініштер 1
мен 7 шілде аралығында дейін қабылданады.
Шығармашылық емтихандар 8-13 шілде
аралығында өтеді.
Арнайы
емтихандар
(педагогикалық
мамандықтар) 20 маусымнан 18 тамызға дейін
жүргізіледі, ал грант үміткерлері үшін 13
шілдеге дейін.
Мемлекеттік білім гранттарын тағайындау
конкурсына қатысуға өтініш 13-20 шілде
аралығында
қабылданады.
Гранттарды
тағайындау нәтижелері 1-5 тамыз аралығында
белгілі болады.
Қашықтықтан оқытуға өтініштер 1-15 тамыз
аралығында қабылданады. Оқуға қабылдау
сұхбаты 18-23 тамыз аралығында өткізіледі.
Оқудың
барлық
түрлері
бойынша
талапкерлерді студенттер қатарына қабылдау
10-25 тамыз аралығында жүзеге асырылады.
Біздің сайт:
Біздің E-mail:
www.kazatu.kz
711_12@inbox.ru

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ білім беру
бағдарламалары топтарының тізбесі
Білім беру
бағдарламалары тобы

ҰБТ пәндері
1-пәні

2-пәні

Агрономия факультеті
В051Биология
География
Қоршаған орта Химия*
Биология*
В077-Өсімдік
Биология
Химия
шаруашылығы Биология*
Агрономия
негіздері*
В079-Орман
Биология
География
шаруашылығы Ормантану*
Дендрология
*
Ветеринария және мал шаруашылығы
технологиясы факультеті
В050Биология
Химия
Биологиялық
Химия*
Биология*
және сабақтас
ғылымдар
В078-Мал
Биология
Химия
шаруашылығы Биология*
Мал шаруашылығы*
В079-Орман
Биология
География
шаруашылығы Құстар мен
Аң шаруааңдардың
шылығы*
биологиясы*
В080-Балық
Биология
Химия
шаруашылығы Биология*
Табиғатты
қолданудың
экологиялық
негіздері*
В083Биология
Химия
Ветеринария
Биология*
Жануарлар
анатомиясы
және
физиологиясы*

Компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім
беру факультеті
В007-Көркем
Шығарм-қ
Шығарм-қ
еңбек және
Шығарм-қ*
Педагогика
сызу
және
мұғалімдерін
психология
даярлау
негіздері*
В057Математика Физика
Ақпараттық
Математика* Алгоритмдеу
технологиялар
және бағдарламалау
негіздері*
Техникалық факультет
В064Математика Физика
Механика
МатериалЕңбекті
және металл
тану*
қорғау*
өңдеу
В068-АзықБиология
Химия
түлік өнімдері- Химия*
Микробиоло
нің өндірісі
гия*
В065Математика Физика
Автокөлік
Физика*
Еңбекті
құралдары
қорғау*
В076–
Математика Физика
Стандарттау,
Физика*
Стандарттау
сертификаттау
*
ж/е метрология
В081-АгроМатематика Физика
инженерия
Физика*
А/ш
машиналары*
В095-Көлік
Математика География
қызметтері
Физика*
Еңбекті
қорғау*
Жер ресурстарын басқару, сәулет және
дизайн факультеті
В031-Сән,
Шығарм-қ
Шығарм-қ
интерьер
Шығарм-қ*
Сурет және
дизайны және
композиция*
өнеркәсіп
дизайны

В073-Сәулет

Шығарм-қ
Шығарм-қ*

Шығарм-қ
Сызу*

В074-Қала
құрылысы,
құрылыс
жұмыстары
және азаматтық
құрылыс

Математика
Физикалық
география*

Физика
Геодезия*

В075-Кадастр
Математика География
және жерге
География*
Геодезия*
орналастыру
Экономикалық факультет
В044Математика География
Менеджмент
Экономика
Менеджмент
және басқару
негіздері*
*
В045-Аудит
Математика География
және салық
Қаржы
Ұйым экосалу
несие*
номикасы*
В046-Қаржы,
Математика География
экономика,
Қаржы және Ұйым
банк және
несие*
қаржысы*
сақтандыру ісі
В047Математика География
Маркетинг
Экономика
Маркетинг*
және жарнама негіздері*
Энергетикалық факультет
Математика
Физика
В059Электроника/
Коммуникация Физика*
схемотехника*
лар ж/е КТ
В062-Электр
Математика Физика
техникасы ж/е Жылу техниЕңбекті
касының ТН* қорғау*
энергетика
Электротехниканың ТН*

В063-Электртехникасы ж/е
автоматтандыру

Математика
Математика*

Физика
Технологиялық процесстерді
автоматтандыру*
* - колледж түлектеріне арналған пәндер.

