
 

 

 



 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. «Құрылыс колледжі» КМҚК  2020-2021 оқу жылына оқуға қабылдау      

ережелері әзірленді: 

 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Заңы (бұдан әрі - Заң) 5-баптың 11) тармақшасына сәйкес, техникалық және 

кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында оқуға қабылдау тәртібін анықтайтын (бұдан әрі - білім беру 

ұйымдары). 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 

қазанындағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім 

берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 

оқуға қабылдаудың типтік ережелері. 

 ҚР Білім және ғылым министрінің 16.07.2019ж. №305 бұйрығы 

(өзгертулер мен енгізулер туралы). 

 

2. «Құрылыс колледжі» КМҚК Қазақстан Республикасының азаматтары, 

шетел азаматтар және Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылмайтын азаматтар,негізгі және орта білімі бар,  кәсіптік және 

техникалық, орта білімнен кейінгі,жоғары білімі бар, сондай-ақ,құжаты бар 

(куәлік, аттестат) арнайы білімге мұқтаж азаматтар оқуға қабылданады  

3. «Құрылыс колледжі» КМҚК оқуға түсуінде Заңның 26-бабының 8-

тармағында айқындалған тұлғаларға қабылдау квотасы қарастырылған.  

4. Оқуға түсуге тапсыратын емтихан түрін білім беру ұйымы бекітеді. 

 

 

2-тарау. Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын  Семей «Құрылыс колледжі» 

КМҚК оқуға қабылдау тәртібі 

 

5. «Құрылыс колледжі» КМҚК оқуға қабылдау өтініштерін, қабылдау 

емтихандарын өткізу және студенттер құрамына тіркеуді жүргізу үшін 1 

маусымнан кешіктірмей директордың бұйрығы бойынша қабылдау 

комиссиясы құрылады, комиссия құрамы тақ саннан тұрады.   Оқуға 

қабылдау комиссия құрамына мүдделі мемлекеттік органдардың, жергілікті 

өкілді және атқарушы органдардың өкілдері, жұмыс берушілер, қоғамдық 



 

 

ұйымдардан өкілдері енеді.  Төраға конкурстық комиссия құрамынан 

мүшелердің көпшілік дауысымен сайланады. 

     Егер жиналысқа комиссия құрамының кем дегенде үштен екісі қатысса, 

қабылдау комиссиясының шешімі жарамды болып саналады. Қабылдау 

комиссиясының шешімі емтиханға қатысқандардың көпшілік дауысымен 

қабылданады. Қабылдау комиссия мүшелерінің дауыстарының теңдігі болған 

жағдайда, қабылдау комиссиясының төрағасының даусы шешуші болып 

табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып есептелмейді. 

     6. « Құрылыс колледжі» КМҚК оқуға қабылдау комиссиясының жұмысын 

ұйымдастыру үшін, мәселен, облыстың жергілікті жерлерінде оқытуға рұқсат 

беру туралы тиісті саладағы уәкілетті органмен келісім бойынша шешіледі. 

     7. Білім беру ұйымына оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың 

өтініштері бойынша жүзеге асырылады. 

 

     8. Білім беру ұйымдарында оқытуға арналған тұлғалардың өтініштерін 

қабылдау: 

1) техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламалары 

бойынша   орта буын мамандарын дайындығына күндізгі бөлімге күнтізбелік 

жылдың 20 маусымнан 25 тамызға дейін, сырттай оқу үшін  күнтізбелік 

жылдың 20 маусымынан 20 қыркүйегіне дейін. 

 2) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша - күнтізбелік 

жылдың 20 маусымынан 27 тамызына дейін. 

     9. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті 

алушы білім беру ұйымына (бұдан әрі - колледж) не "электрондық үкімет" 

веб-порталына (бұдан әрі - портал) жүгінеді және осы Қағидаларға 4-

қосымшаға сәйкес "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына құжаттар қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес құжаттар топтамасын ұсынады. 

 Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, 

мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 

ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік 

қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 4-

қосымшаға сәйкес стандартта келтірілген. 

 Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды 

өкілдері ұсынады. 



 

 

 Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші 

тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады. 

       9-1 Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар топтамасын 

қабылдауды, тіркеуді және көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар 

топтамасының қабылданғаны туралы қолхат беруді өтініш келіп түскен күні 

жүзеге асырады не көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық 

ұсынбаған және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынған 

жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 6-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді. 

      9-2. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет 

көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты 

көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" 

көрсетіледі. 

 Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні 

тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін 

жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік күндері 

түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес келесі 

жұмыс күнімен тіркеледі. 

       Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 

және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда 

көрсетілетін колледждің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері 

қағаз жеткізгіште немесе құжаттарды портал арқылы ұсынған жағдайда 

көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" осы Қағидаларға 6-

қосымшаға сәйкес көрсетілетін колледждің уәкілетті тұлғасының 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат 

нысанында өтінішті одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту туралы жауап 

жолдайды. 

 Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған 

жағдайда көрсетілетін колледждің құрылымдық бөлімшесінің жауапты 

қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына құжаттардың қабылданғаны туралы хабарламаны осы 

Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес жолдайды. 

      9-3. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) 

тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган 

белгілеген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің 



 

 

ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы 

мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді. 

     9-4. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін 

колледждің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін колледж басшысының 

атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау 

жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін. 

       Көрсетілетін колледждің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 

қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 

Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген 

күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

       Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 

уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 

шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыскүні аралығында 

қарастырылады. 

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді. 

Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішке: 

1) білім туралы құжаттың түпнұсқасын қоса береді. 

2) 3х4 мөлшеріндегі 4 фотосурет. 

   3)"Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 

нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№ 6697 болып тіркелген) бекітілген № 086-У нысаны бойынша 

Медициналық анықтаманы. 

   4) І және II топ мүгедектері мен бала кезінен мүгедектерге"Денсаулық 

сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 

болып тіркелген) 088-У нысаны бойынша Медициналық-әлеуметтік 

сараптама қорытындысы. 

   5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). 

     Оқуға түсу үшін құжаттарды оқуға түсушінің өзі немесе оның заңды 

өкілдері ұсынады. 



 

 

Көрсетілетін қызметті алушылар - шетелдіктер және азаматтығы жоқ 

адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша 

тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады: 

 

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты; 

 

2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі; 

 

3) босқын - босқын куәлігі; 

 

4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі; 

 

5) оралман - оралман куәлігі. 

 

Порталға: 

    1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері көрсетілген, 

оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының 

(немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің электрондық құжат нысанындағы 

өтініші;  

2) білімі туралы құжаттың немесе білімі туралы құжаттың электрондық 

көшірмесі; 

3) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 

нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 

№ 6697 болып тіркелген) бекітілген № 086-У нысаны бойынша медициналық 

анықтаманы, "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 

құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 

№ 6697 нөмірімен тіркелген) бекітілген № 088-У нысаны бойынша I және II 

топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-

әлеуметтік сараптама қорытындысының электрондық көшірмелері; 

 

4) 3x4 см көлеміндегі фотосурет; 

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат 

туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 

ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады. 



 

 

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының "жеке 

кабинетіне" ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында 

мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 

хабарлама-есепжіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 5-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі,онда 

1) тапсырылған құжаттардың тізбесі; 

2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі 

               Қабылдау квотасы көзделген білім беру ұйымдарына оқуға түсетін 

адамдар санатын растайтын құжаттарды ұсынады. 

      10. Оқуға түсушілердің өтініштері тіркеу журналдарында оқыту түрлері 

бойынша тіркеледі. 

     11. Білім беру ұйымдарына ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдарды 

оқытуға қабылдау заңды өкілдердің біреуінің өтініші негізінде таңдаған 

мамандығы бойынша оқуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы 

психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның 

қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады. 

     12. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік 

білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу 

емтихандары: 

1) жалпы орта білім үш пән бойынша (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан 

тарихы және мамандық бейіні бойынша пәні өткізіледі); 

2) жалпы орта білім негізінде орта буын мамандарын даярлау (сәулет 

мамандығына) осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес 2 шығармашылық 

емтихан тапсырады. 

3) негізгі орта білім - негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және 

мамандық бейіні бойынша пән); 

4) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта  

білімнен кейінгі, жоғары білім мамандық бейіні бойынша өткізіледі; 

5) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен, жоғары білімнен кейін әңгімелесу түрінде жүргізіледі. 

     Конкурс білім беру ұйымы өткізген түсу емтихандарының нәтижелері 

бойынша алынған балдар (бағалар) негізінде өткізіледі. 

 Қабылдау емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Қабылдау 

емтихандарын өткізу күні мен уақыты, орны көрсетілген кесте "Құрылыс  



 

 

колледжі" КМҚК директорының бұйрығымен бекітіледі және емтихан 

өткізілгенге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей білім беру ұйымының 

ақпараттық стендтерінде және интернет ресурстарында орналастырылады. 

     Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу 

емтихандары әңгімелесу түрінде өткізіледі. Қабылдау емтихандары мен 

әңгімелесуді өткізу кезеңінде аудио - бейнежазба жүргізіледі. 

     Қабылдау комиссиясы тиісті бағыттар бойынша түсушілермен дербес 

әңгімелесу өткізеді. Қабылдау комиссиясы әрбір түсушімен әңгімелесуді 20 

минуттан аспайтын уақытта жүргізеді.  

Әңгімелесу үшін сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының төрағасы 

бекітеді.       

Түсу емтихандарының нәтижелері түсу емтихандары өткізілген күні білім 

беру ұйымының ақпараттық стендтерінде немесе интернет-ресурстарында 

орналастырылады. 

      13. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін 

оқуға қабылдау емтихандары өткізіледі: күндізгі оқу нысанына - күнтізбелік 

жылдың 1-27 тамыз аралығында, сырттай оқу нысанына - күнтізбелік 

жылдың 1 тамызынан 28 қыркүйегіне дейін өткізіледі; 

     Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанына түсетін 

адамдар үшін әңгімелесу күнтізбелік жылдың 1-29 тамызы аралығында; 

   Қабылдау емтихандарын өткізу кезінде: 

     1) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының 

(сұрақтардың) саны 25; әрбір тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 баллмен 

бағаланады; тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән 

бойынша - 1 сағат 30 минут беріледі; бір пән бойынша 45 минут беріледі; 1 

шығармашылық емтиханға 3 академиялық сағат беріледі; дұрыс жауаптар 

коды тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері оны 

өткізу күні хабарланады.; 

     2) бағалау пәндері бойынша емтихан нысанында"3", "4", "5", қабылдау 

емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдарға қабылдау 

комиссиясы келесі шкала бойынша ауыстырылады: "3" - 8 балл, "4" - 17 балл, 

"5" - 25 балл. 

 14. Білім беру ұйымдарына түсу емтихандары түсушілердің өтініштеріне 

сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. 



 

 

15. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға жол берілмейді. 

16. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының бейіні бойынша 

жалпы білім беретін пәндер тізбесі Ережеге 1-қосымшаға сәйкес 

айқындалады. 

17. Бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз ету және түсу 

емтихандарының нәтижелерін бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, 

түсушілердің құқықтарын қорғау мақсатында "Құрылыс колледжі" КМҚК 

директорының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. 

Апелляциялық комиссияның құрамы тақ саннан тұрады. Апелляциялық 

комиссияның құрамы тестіленетін пәндер бойынша техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері қатарынан 

құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагог қызметкерлердің саны кемінде 

екі адамды құрайды. Апелляциялық комиссия құрамынан мүшелердің 

көпшілік дауысымен төраға сайланады. Хатшы апелляциялық комиссияның 

мүшесі болып табылмайды. 

18. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға 

өтініш береді. 

     Апелляцияға өтініш қабылдау емтихандарының нәтижелері 

жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін апелляциялық 

комиссияға беріледі және өтініш берілген күннен бастап бір жұмыс күні 

ішінде өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссия қарайды. 

19. Егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, 

апелляциялық комиссияның шешімі заңды деп саналады. Апелляциялық 

комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік даусымен 

қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда апелляциялық комиссия 

төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның 

жұмысы хаттамалармен ресімделеді, оған апелляциялық комиссияның 

төрағасы және барлық мүшелері қол қояды.  

20. Қабылдау конкурсын өткізу кезінде Ереженің 13-тармақ 2 подпункт 

сәйкес балл сомасы ескеріледі. 

Нурболсын Серыкказыевич 

21. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік 

білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына оқуға 

қабылдау: 

       1)  күндізгі оқыту түріне – күнтізбелік жылдың 25-31 тамыз аралығында; 

     2) сырттай оқыту түріне – күнтізбелік жылдың 15-30 қыркүйегі 

аралығында. 



 

 

     Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына 

оқуға қабылдау: 

      1) күндізгі оқу түріне -күнтізбелік жылдың 25 тамызынан 31 қыркүйегіне 

дейін негізгі орта немесе жалпы орта білім туралы құжаттарда көрсетілген 

бейіндік пәндер бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін ескере отырып 

іріктеу негізінде; 

      2) сырттай оқу түріне -  негізгі орта немесе жалпы орта білім туралы 

құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағаларды, әңгімелесу 

нәтижелерін ескере отырып, іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 15-30 

қыркүйегі аралығында жүргізіледі. 

 21. Білім беру ұйымдарына қабылдау мамандықтар, оқыту тілдері бойынша 

қабылдау комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі. 

22. Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат күндізгі оқу нысанына түсушілерге 

– күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды 

даярлауды – күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін, оқудың кешкі және 

сырттай нысанына – күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне, қабылдау 

комиссиялары ақпараттық стендтерге немесе білім беру ұйымының интернет 

ресурстарына орналастыру жолымен жеткізіледі. 

 

 1-Қосымша 

 

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша 

жалпы білім беретін пәндер тізбесі 

1400000 – Құрылыс және коммуналдық шаруашылық 

1401000 

Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану Математика Математика 

1402000 

Жол-құрылыс машиналарын 

техникалық пайдалану (түрлері 

бойынша) Математика Математика 

1403000 

Ішкі санитарлық-техникалық 

құрылғыларды, желдеткіштерді 

және инженерлік жүйелерді 

монтаждау және пайдалану 

(түрлері бойынша) Математика Математика 

1404000 

Сумен жабдықтау және су бұру 

жүйелерінің тазартқыш 

құрылыстары Математика Математика 

1405000 Газбен жабдықтау жабдықтары Математика Математика 



 

 

мен жүйелерін монтаждау және 

пайдалану 

1406000 

Магистралдық жергілікті және 

желілік құбырларды монтаждау Математика Математика 

1407000 Гидротехникалық құрылыс Математика Математика 

1408000 

Қалалық қатынас жолдарын салу 

және пайдалану Математика Математика 

1409000 

Темір жол құрылысы, жол және 

жол шаруашылығы Математика Математика 

1410000 

Автомобиль жолдарын және 

әуеайлақтарды салу Математика Математика 

1411000 Көпірлер мен көлік тоннелдері Математика Математика 

1412000 

Құрылыс бұйымдары мен 

конструкцияларының өндірісі Математика Математика 

1413000 

Темір бетон және металл 

бұйымдары өндірісі (түрлері 

бойынша) Математика Математика 

1414000 

Жиhаз өндірісі (түрлері 

бойынша) Математика Математика 

1415000 

Лифт шаруашылығы және 

эскалаторлар (түрлері бойынша) Математика Математика 

1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу Математика Химия 

1417000 

Азаматтық ғимараттар 

интерьерінің дизайны, оларды 

қалпына келтіру, қайта жаңарту 

2 

шығармашылық 

емтихан 

2 

шығармашылық 

емтихан 

1418000 Сәулет 

2 

шығармашылық 

емтихан 

2 

шығармашылық 

емтихан 

1419000 Құрылыс механикасы Математика Математика 

1420000 

Жылыту, кондиционерлеу және 

желдету Математика Математика 

1421000 Сумен жабдықтау және су бұру Математика Математика 
1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша Математика Математика 

      

Ескерту*: бейіндік пәннің атауын білім беру ұйымы мамандық бойынша 

берілетін біліктілік түріне байланысты анықтайды. 
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