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Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің 2018-2019 оқу жылына магистратураға
қабылдау ережелері (бұдан әрі – Ережелер) Қазақстан Республикасының 27 шілде 2007 жылғы
№319-111 (05.05.2017 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) «Білім туралы» заңына
сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №109 қаулысымен
бекітілген (№404, 14.07.2016 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) «Жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру мекемелеріне
қабылдаудың типтік ережелеріне» сәйкес жасалған.
1. Жалпы ережелер
1. Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің (бұдан әрі - ТарМПУ немесе
Университет) магистратурасына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
кәсіптік оқу бағдарламаларын игерген Қазақстан Республикасында тұратын Қазақстан
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және Қазақстан Республикасында тұрақты
тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.
2. Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғаларға, егер олар осы
деңгейде бірінші рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес
конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқылы.
3. Шетел азаматтары ТарМПУ-дың магистратурасына ақылы негізде оқуға қабылданады.
4. Шетел азаматтары мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде тегін білім алуға
конкурсқа қатысу үшін Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық келісімдер
мен келісім-шарттарында көрсетілген жағдайларда ғана қатыса алады.
5. ТарГПУ-дың магистратурасы білім алушылардың
контингенті университетте
орналастырылатын ғылыми және педагогикалық кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша оқуға конкурс арқылы өткен білім алушылардан, оның ішінде мақсатты
оқыту шеңберінде қабылданған білім алушылардан, сондай-ақ оқу ақысы өз есебінен және
басқа да қаржыландыру көздері есебінен оқитын білім алушылардан қалыптастырылады.
6. Магистратураға қабылдау шет тілі және мамандық бойынша тапсырған түсу
емтихандарының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.
7. Магистратураға қабылдау даярлау мамандықтарын көрсете отырып, құжаттарды
қабылдау күнінен он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы жарияланады.
8. Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес шет
тілін меңгеруін дәлелдейтін:
ағылшын тілінен: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(TOEFL ITP - кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл - кемінде 87), (TOEFL, шекті балл кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл - кемінде 6.0);
неміс тілінен: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ С1
деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau С1/ С1 деңгейі);
француз тілінен: Test de Francais International™ (TFI - оқу және тыңдалым секциялары
бойынша В1 деңгейден төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, В2 деңгейі),
Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, С1 деңгейі), Test de connaissance du francais (TCF
- кемінде 400 балл) халықаралық сертификаттары бар Қазақстан Республикасының азаматтары
магистратураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады.
9. ТарМПУ-дың магистратурасына түсу емтихандары мен қабылдау өткізу кезінде
Қабылдау комиссиясы, пән бойынша емтихан комиссиялары мен аппеляциялық комиссиялары
құрылады. Комиссиялардың құрамы Университет ректорының арнайы бұйрығымен бекітіледі.
Ұқсас мамандықтар бойынша емтихан комиссиясының бір болуына жол беріледі.
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10. Мамандықтар бойынша емтихан комиссиясы тиісті мамандығына сәйкес ғылыми
дәрежесі бар (ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе PhD докторы) жоғары білім
деңгейіндегі қызметкерлерден құрылады. Мамандық бойынша апелляциялық комиссия
құрамына төраға және үштен кем емес комиссия мүшесі кіреді. Ұқсас мамандықтар бойынша
біртұтас емтихан немесе апелляциялық комиссиясы құрыла алады.
11. ТарМПУ-дың магистратурасына үміткерлердің өтініштерін қабылдау 3 шілде мен 31
шілде аралығында, шет тілі бойынша түсу емтихандары тамыздың 10 мен 15 аралығында,
мамандық бойынша 16 мен 20 тамыз аралығында, қабылдау – 25 тамызға дейін конкурстық
негізде өткізіледі.
12. ТарМПУ-дың магистратурасына тиісті мамандық бойынша (немесе ұқсас
мамандықтар бойынша) жоғары білімнің кәсіби бағдарламаларын толық меңгерген азаматтар
қабылданады. Даярлау бағыттары сәйкес келмеген жағдайда, мамандандырылған кафедралар
магистранттың мамандық бойынша тиісті білім беру бағдарламасын меңгеруге қажетті
барлық пререквизиттер тізбесін өздері айқындайды. Қажетті пререквизиттер болмаған
жағдайда магистрантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда
магистранттың жеке оқу жоспарына қосымша енгізіледі, ағымдағы оқу жылының бірінші
семестрінің соңына дейін тапсыруға міндетті. Әр мамандықтың білім беру бағдарламаның
пререквизиттер тізімі Университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі.
13. Университет магистратурасына мамандық бойынша түсу емтихандары тест, жазбаша
және ауызша түрінде өткізіледі.
14. Магистратурада білім алу тек күндізгі оқу нысанында жүзеге асырылады.
2. Магистратураға түсетін тұлғалардың құжаттарын қабылдау тәртібі
1. Магистратураға жоғары білімнің кәсіби бағдарламаларын толық игерген азаматтар
қабылданады.
2. Университетте құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру
үшін қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы Университет
ректоры болып табылады.
Қабылдау комиссиясының құрамы Университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
3. Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған адамдар Қазақстан
Республикасының білім беру ұйымдарының магистратурасына түсу үшін алған білім
деңгейлеріне және даярлау бейініне сәйкес білімдері туралы құжаттарды тану немесе
нострификациялау рәсімінен өтулері қажет. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім
туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттарға
(келісімдерге) сәйкес танылады.
4. Магистратураға түсушілер қабылдау комиссиясына төменде көрсетілген құжаттарды
тапсырады:
1) ТарМПУ ректорының атына шет тілі бойынша түсу емтиханын тапсыратын қала
көрсетілген өтініш;
2) жоғары білімі туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі және
түпнұсқасы;
3) осы Үлгілік ережелердің көрсетілген бағдарламалар бойынша тест 1.8-тармағында
тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесін (бар болса);
4) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы мен еңбек қызметін растайтын құжатты (еңбек
өтілі бар тұлғалар үшін);
5) 3x4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;
6) 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы;
7) жеке куәлігінің көшірмесін;
8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімін (бар болса) тапсырады;
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9) шет тілі бойынша түсу емтиханды тапсыру үшін ҚР Халық банкі арқылы жасалған
төлемақыны растайтын түбіртек (осы Үлгілік ережелердің көрсетілген бағдарламалар бойынша
тест 1.8-тармағында тапсырғаны туралы сертификатты тапсырған тұлғалардан басқа).
Сонымен қатар осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелері және салыстыру
үшін түпнұсқалары қоса ұсынылады. Салыстыруды жүргізгеннен кейін түпнұсқалар
қайтарылады.
3. Түсу емтихандарының өткізілу тәртібі
1. Магистратураға түсуші тұлғалар түсу емтихандарын:
1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс);
2) мамандық бойынша тапсырады.
2. Шет тілі бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан әрі – ҰТО) әзірлеген технология бойынша
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген аймақтық орталықта
өткізіледі.
3. Магистратураға шет тілінен түсу емтихандарын өткізу талаптарын сақтауды ҚР Білім
және ғылым министрлігінің уәкілетті өкілдері қамтамасыз етеді.
4.
Мамандық бойынша түсу емтихандары Университеттің Әдістемелік кеңесімен
бекітілген бағдарламалар бойынша жүргізіледі.
5. Мамандық бойынша түсу емтихандарының бағдарламаларын кафедралар бұдан
бұрынғы деңгейінің міндетті компонент пәндерінің типтік (оқу) бағдарламалары негізінде
құрастырады.
6. Мамандық бойынша түсу емтихандарының жиынтық графигі емтихандар өткізілуінен
жиырма күн бұрын университет ректорымен бекітіледі және Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігіне жіберіледі.
7. Үміткерлер хабардар болу үшін қабылдау емтихандарының кестесі 1 аптадан
кешіктірілмей Университеттің ресми сайтында және ақпараттық стендтерде орналастырылу
қажет.
8. Түсу емтихандарына келмей қалған жағдайда немесе қанағаттанарлықсыз баға алған
үміткерлерге қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
9. Бірыңғай талаптарды сақтауды және даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету
мақсатында Апелляцияны қарау жөніндегі республикалық комиссия және Университетте
апелляциялық комиссия құрылады.
Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы
уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Университеттегі апелляциялық комиссияның құрамы қабылдау комиссиясы төрағасының
бұйрығымен бекітіледі.
Апелляциялық комиссия түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлғалардың
өтініштерін қарау үшін құрылады.
10. Апелляциялық комиссия магистратураға
түсуші тұлғалардан емтихан
материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді қабылдайды
және қарайды.
Апелляциялық комиссия мамандық бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін
апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды.
Апелляциялық комиссия шет тілі бойынша апелляцияларды қарау нәтижелерін
республикалық апелляциялық комиссияға жібереді.
Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының негізділігін
қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы түскеннен кейін бір күн ішінде шет тілі
бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы
шешім қабылдайды.
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11. Апелляцияға берілетін өтінішті магистратураға түсуші адам апелляциялық комиссия
төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер
бойынша өтініштер түсу емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат
13.00-ге дейін қабылданады, оны апелляциялық комиссия өтініш берілген күннен бастап бір
күн ішінде қарайды.
Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Тұлға апелляциялық
комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды.
12. Түсу емтихандарының нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады.
Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Үміткер апелляциялық
комиссияның отырысына келмеген жағдайда оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды.
13. Апелляциялық комиссияға өтініш берген тұлға жеке басын куәландыратын құжатты
ұсынуға міндетті.
14. Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік
даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші
болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төраға және барлық комиссия мүшелері
қол қойған хаттамамен ресімделеді.
4. Магистратураға қабылдау
1. Магистранттар қатарына қабылдауды Университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге
асырады.
2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының
қосындысында осы Ережедегі 1 қосымшаға сәйкес бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша
мамандық және шет тілі бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін қосқанда 150 балдан кем
емес жинаған адамдар қабылданады:
1) ғылыми-педагогикалық магистратураға түсу үшін – 100 балдан кем емес, оның ішінде
шет тілден – 50 балдан кем емес, мамандықтан – 50 балдан кем емес болу керек;
2) бейінді магистратураға түсу үшін – 80 балдан кем емес, оның ішінде шет тілден – 30
балдан кем емес, мамандықтан – 50 балдан кем емес болу керек, 1 қосымшаға сәйкес
бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша мамандық және шет тілі бойынша түсу
емтихандарының нәтижелерін қосқанда 130 балдан кем емес.
3. Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар
адамдарға бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша ең жоғары балл қосылады.
4. Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қабылдау кезінде басым
құқық мамандық бойынша ең жоғары баға алған тұлғаға беріледі, мамандық бойынша түсу
емтихандарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда басым құқық шет тілі бойынша ең
жоғары баға алған тұлғаға беріледі. Содан соң таңдаған мамандығының бейініне сәйкес ғылыми
жетістіктері: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде рейтингтік ғылыми журналдардағы
жарияланымдар; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендияларды, гранттарды
тағайындау туралы сертификаттар, ғылыми конференцияларға және конкурстарға қатысқаны
үшін берілген грамоталар/дипломдар ескеріледі.
5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша игерілмеген орындар, оның ішінде
нысаналы орындар жоғары оқу орындары арасында мамандықтар бойынша одан әрі қайта бөлу
үшін өтінім түрінде білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет саласындағы уәкілетті
органдарға 5 қыркүйекке дейін қайтарылады.
6. Университет білім беру саласындағы уәкілетті органдарға күнтізбелік 10 күн ішінде
қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша қорытынды есепті, сондай-ақ мемлекеттік
білім беру тапсырысы бойынша магистратураға қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмелерін
ұсынады.
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Қосымша 1
5-балдық бағалаудың 100 балдық шәкілі жүйесі
Бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша
Бағалаудың 5 балдық шәкілі бойынша
балдар
балдар
95-100
Өте жақсы (5)
90-94
85-89
Жақсы (4)
80-84
75-79
70-74
65-69
Қанағаттанарлық (3)
60-64
55-59
50-54
30-49
Қанағаттанғысыз (2)*
0-29
*бейінді магистратурада «қанағаттанғысыз» бағасына 0-ден 29-ға дейінгі балл сәйкес келеді
5. Қабылдау емтихандарының ережелері мен нормалары
1. Қабылдау емтихандарына дайындық:
• мамандық пәндеріндегі міндеттерді қалыптастыру;
• тест тапсырмаларын, емтихан билеттерін және емтиханға дайындық нұсқаларын дайындау;
• қабылдау емтихандарына аудиторияларды дайындау;
• аудитория бойынша үміткерлерді орналастыру.
2. Оқуға түсу емтихандарын қалыптастыру бағдарламаларын магистранттар дайындайтын
мамандандырылған кафедралардың жетекшілері жүргізеді.
3. Оқуға түсу емтихандарының материалдары оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі
проректормен қол қойылып, келісіледі.
4. Әрбір емтихан тапсырмасының жиынтығы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
орталығында мөрленеді және сақталады.
5. Барлық түсу емтихандары алдын-ала дайындалған аудиторияларда жүргізіледі.
6. Мамандыққа пәндік қабылдау емтихандары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.
7. Қабылдау комиссиясының төрағасы рұқсатынсыз емтихандарда рұқсат етілмеген
тұлғалардың болуы рұқсат етілмейді.
8. Тест түріндегі қабылдау емтихандары кезінде қабылдау комиссиясы:
• қабылдау емтихандары өткізілетін аудиторияларда қабылдау жұмыстарын ұйымдастырады
және бақылайды;
• оларды өткізудің бірыңғай ережелері мен қағидаларын сақтауды қамтамасыз етеді.
9. Қабылдау емтихандары қатаң кесте бойынша басталады. Үміткер өзінің жеке басын
куәландыратын құжатпен кіру емтиханының басталуына кем дегенде 15 минут бұрын келуі
тиіс.
10. 15 минуттан артық қабылдау емтиханына кешігіп келген үміткер емтихан тапсыруға
жіберілмейді және емтиханға келмеген боп саналады. Егер кешігуі көрсетілген уақыттан аз
болса, үміткер емтиханға жіберілуі мүмкін, бірақ тапсырма орындау уақыты ұзартылмайды.
11. Қабылдау емтиханына себепсіз келмеген үміткер сынақ тапсыруға жібермейді.
12. Қабылдау сынақтарына келмеудің белгілі себептері:
• үміткердің ауырып қалуы (мемлекеттік медицина мекемесінің ауруы туралы анықтамасын
ұсыну арқылы расталады);
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• төтенше жағдай.
13. Білгілі бір себептермен емтиханға келмеген үміткер келмеген себептерін көрсетіп және
оларды растайтын құжаттар тіркелген жазбаша өтініш негізінде қабылдау комиссиясының
шешімімен емтихан тапсыра алады. Жеке кесте бойынша емтихан тапсыру Қабылдау
ережесінде көрсетілген мерзімде жүргізіледі. Көрсетілген мерзімнің соңында қабылдау
емтихандары өткізілмейді және шағымдар қабылданбайды.
14. Қабылдау емтиханы кезінде үміткерлер мынадай мінез-құлық ережелерін сақтау керек:
• емтихан алушы немесе қабылдау комиссиясы көрсеткен орынды алады;
• тыныштық сақтайды;
• өз бетінше жұмыс істеу, емтихан тапсырып отырған басқалармен сөйлеспеу, басқа
үміткерлерге тапсырмаларды орындауға көмектеспеу;
• жұмысында қабылдау комиссиясы берген құралдардан басқа анықтамалық құралдарды (оқу
құралы, анықтамалар және т.б.) пайдаланбау.
• ұялы байланыс, калькуляторлар және басқа құрылғылар пайдаланбау;
• емтихан алушының немесе қабылдау комиссиясының қызметкерінің рұқсатынсыз, қабылдау
емтихандары өткізілетін аудиторияның аясынан кетпеу;
• Университеттің қабылдау комиссиясының мөрі бар белгіленген үлгідегі бланкілерді ғана
қолдану.
15. Мінез-құлық ережелерін бұзғаны үшін үміткер дұрыс орындалған тапсырмалар санына
қарамастан, қабылдау комиссиясы бекіткен акт жазылып, емтиханнан «0 балл» қойылып
шығарылады.
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Настоящие Правила приема в магистратуру Таразского государственного педагогического
университета в 2018 году (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-111 ЗРК (с изменениями и
дополнениями на 05.05.2017 г.), «Типовыми правилами приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования»,
утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года
№ 109 (с изменениями и дополнениями на № 404 от 14.07.2016 г.).
1. Общие положения
1. В магистратуру Таразского государственного педагогического университета (далееТарГПУ или Университет) принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие в Республике Казахстан, освоившие
профессиональные учебные программы высшего/послевузовского образования.
2. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут
пользоваться правом на получение бесплатного послевузовского образования в соответствии с
государственным образовательным заказом на конкурсной основе, если образование этого
уровня они получают впервые.
3. Иностранные граждане принимаются в магистратуру ТарГПУ для обучения платной
основе.
4. Иностранные граждане могут претендовать на участие в конкурсе на бесплатное
обучение на основе государственного образовательного заказа только в случаях,
предусмотренных
международными договорами и соглашениями, ратифицированными
Республикой Казахстан.
5. Контингент обучающихся магистратуры ТарГПУ формируется из лиц, прошедших по
конкурсу на обучение по государственному образовательному заказу на подготовку кадров, в
том числе в рамках целевой подготовки, размещаемому в университете, а также из лиц, оплата
обучения которых осуществляется за счет собственных средств и иных источников.
6. Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов по иностранному языку и по специальности.
7. Прием в магистратуру с указанием специальностей подготовки объявляется через
средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных дней до даты начала
приема документов.
8. Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами)
владения иностранным языком (кроме лиц, поступающих в профильную магистратуру с
английским языком обучения, сдающих комплексное тестирование), освобождаются от
вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру по следующим экзаменам:
английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(TOEFL ITP - не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm Internet-based Test (TOEFL IВТ, пороговый балл - не менее 87), (TOEFL пороговый
балл - не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл
- не менее 6.0);
немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/ уровень
C1);
французский язык: Test de Franзais International (TFI – не ниже уровня B1 по секциям
чтения и аудирования), Diplome d,Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень В2), Diplome
Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень С1), Test de connaissance du franзaise (TCF - не
менее 400 баллов).
9. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в магистратуру в
Университете создаются Приемная комиссия, предметные экзаменационные и апелляционные
TM
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комиссии, состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей утверждается
приказом ректора Университета. Допускается создание одной экзаменационной комиссии по
родственным специальностям.
10. Экзаменационные комиссии по специальностям формируются из числа
высококвалифицированных сотрудников, имеющих ученую степень доктора или кандидата
наук или степень доктора PhD по соответствующей специальности. В состав экзаменационной
комиссии по специальности входит Председатель и не менее трех членов комиссии.
Допускается создание единой экзаменационной или апелляционной комиссии по родственным
специальностям.
11. Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится с 3 по 31 июля.
Вступительные экзамены по иностранным языкам в магистратуру проводятся с 10 по 15
августа, по специальности с 16 по 20 августа, зачисление – до 25 августа.
12. В магистратуру Университета принимаются граждане, освоившие образовательные
программы высшего образования по соответствующим или родственным специальностям. В
случае несоответствия специальностей, профильными кафедрами ТарГПУ самостоятельно
определяется необходимые пререквизиты для освоения соответствующей профессиональной
учебной программы магистратуры. При отсутствии необходимого пререквизита магистранту
разрешается освоить их на платной основе по основной программе послевузовского
образования до конца первого семестра, который включается дополнительно в индивидуальный
учебный план магистранта.
13. Вступительные экзамены по специальности в магистратуру Университета проводятся
в тестовой, письменной и устной форме.
14. Обучение в магистратуре осуществляется только по очной форме.
2. Порядок приема документов для поступления в магистратуру
1. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы высшего
образования.
2. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в
Университете создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является
ректор Университета.
Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора Университета.
3. Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях
образования, для поступления в магистратуру в организациях образования Республики
Казахстан в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки
необходимо пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с международными
договорами (соглашениями).
4. Лица, поступающие в магистратуру, подают в Университет следующие документы:
1) заявление на имя ректора ТарГПУ, в котором указывается город, где будут сдавать
вступительный экзамен по иностранному языку;
2) оригинал и нотариально заверенная копия документа о высшем образовании;
3) оригинал и копия сертификата о сдаче теста по программам, указанным в подпункта 8
пункта 1, настоящих Правил (в случае их наличия);
4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность
(для лиц, имеющих трудовой стаж);
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
6) медицинскую справку формы 086-У;
7) копию удостоверения личности;
8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
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9) квитанцию об оплате через Народный Банк РК за вступительный экзамен по
иностранному языку.
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их
оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.
3. Порядок проведения вступительных экзаменов
1. Лица, поступающие в магистратуру, сдают вступительные экзамены:
1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий);
2) по специальности.
2. Вступительный экзамен по иностранному языку сдается по технологиям
Национального центра тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан
в региональном центре, утвержденном МОН РК (далее - НЦТ).
3. При проведении вступительных экзаменов по иностранному языку в магистратуру
соблюдение порядка обеспечивается уполномоченными представителями Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
4. Вступительный экзамен по специальности проводится по программам, утвержденным
Методическим советом университета.
5.
Программы
вступительных
экзаменов
по
специальности
формируются
соответствующими кафедрами на основе типовых (рабочих) программ по дисциплинам
обязательного компонента предшествующего уровня образования.
6. Сводный график проведения вступительных экзаменов по специальности утверждается
Ректором университета и представляется в Департамент высшего и послевузовского
образования МОН РК за двадцать календарных дней до проведения экзаменов.
7. Расписание вступительных экзаменов доводится до сведения кандидатов не позднее чем
за 1 неделю, путем размещения информации на официальном сайте Университета и на
информационном стенде.
8. Претенденты, получившие неудовлетворительную оценку или не явившиеся на
вступительные экзамены, не допускаются к дальнейшей сдаче вступительного экзамена и не
зачисляются.
9. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
10. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов
создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в Университете
апелляционная комиссия.
Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждается приказом
МОН РК.
Состав апелляционной комиссии в Университете утверждается приказом председателя
приемной комиссии.
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений от лиц, не согласных с
результатами вступительных экзаменов.
11. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих
в магистратуру, по содержанию экзаменационных материалов и техническим причинам.
Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему
результаты вступительного экзамена по специальности.
Результаты рассмотрения апелляции по иностранному языку передаются апелляционной
комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.
Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения
апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения
апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему
результаты вступительного экзамена по иностранному языку.
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12. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
лицом, поступающим в магистратуру. Заявления по содержанию экзаменационных материалов
и по техническим причинам принимаются до 13:00 часов следующего дня после объявления
результатов вступительных экзаменов и рассматриваются апелляционной комиссией в течение
одного дня со дня подачи заявления.
Результаты вступительных экзаменов объявляются в день их проведения.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае
неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление на апелляцию не
рассматривается.
13. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию,
предоставляет документ, удостоверяющий личность.
14. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии
является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным
председателем и всеми членами комиссии.
4. Зачисление в магистратуру
1. Зачисление в число магистрантов осуществляется приемной комиссией Университета.
2. Зачисление лиц в магистратуру осуществляется по итогам вступительных экзаменов,
набравших следующие баллы:
в научно-педагогическую магистратуру по иностранному языку – не менее 50 баллов и по
специальности – не менее 50 баллов;
в профильную магистратуру по иностранному языку – не менее 30 баллов и по
специальности – не менее 50 баллов согласно приложению 1 к настоящим правилам.
3. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица,
набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по иностранному языку и по
специальности по 100-балльной системе оценок, согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам:
- для научно-педагогической магистратуры – не менее 150 баллов;
- для профильной магистратуры - не менее 130 баллов.
Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский,
французский, немецкий), указанные в подпункта 8 пункта 1 настоящих Правил, засчитывается
наивысший балл по 100-балльной системе оценок.
4. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при
зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае
одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право
получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по иностранному языку. Затем
учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности:
научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; свидетельства о научных
разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за
участие в научных конференциях и конкурсах.
5. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе
целевые, возвращаются в уполномоченные органы в области образования, здравоохранения и
культуры в виде заявки для дальнейшего перераспределения между ВУЗами в разрезе
специальностей до 5 сентября.
6. Университет предоставляет в уполномоченные органы в области образования в течение
10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии
приказов о зачислении в магистратуру по государственному образовательному заказу.
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Приложение 1
Шкала перевода 100-балльной системы оценок в 5-балльную систему оценок
Баллы по 100-балльной системе оценок
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
30-49
0-29

Баллы по 5-балльной системе оценок
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно (2)*

*в профильной магистратуре оценке «неудовлетворительно» по иностранному языку
соответствуют баллы от 0 до 29.
5. Правила и нормы проведения вступительных экзаменов
1. Подготовка к проведению вступительных экзаменов включает в себя:
• формирование заданий по дисциплинам специальности;
• составление тестовых заданий, экзаменационных билетов и вариантов экзаменационных
заданий;
• подготовку аудиторий для проведения вступительных экзаменов;
• распределение претендентов по аудиториям.
2. Формирование программы для вступительных экзаменов осуществляют заведующие
профильными кафедрами, ведущие подготовку магистров.
3. Материалы вступительных экзаменов подписываются и утверждаются проректором по
учебно-методическим работам.
4. Каждый комплект экзаменационных заданий опечатывается и хранится в Центре
послевузовского образования.
5. Все вступительные экзамены проводятся в предварительно подготовленных
аудиториях.
6. Вступительные экзамены по дисциплинам специальности проводятся в соответствии с
утвержденным расписанием.
7. Присутствие посторонних лиц на вступительных экзаменах без разрешения
председателя приемной комиссии не допускается.
8. Во время проведения вступительных экзаменов в форме тестирования приемная
комиссия:
• организует и контролирует пропускной режим в учебные аудитории, в которых
проводятся вступительные экзамены;
• обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения.
9. Вступительные экзамены начинаются строго по расписанию. Претендент обязан
прибыть минимум за 15 минут до начала вступительного экзамена с документом,
удостоверяющим его личность.
10. В случае опоздания к началу вступительного экзамена более, чем на 15 минут
претендент не допускается к экзамену и считается не явившимся на экзамен. При опоздании
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менее указанного времени претендент может быть допущен к экзамену, при этом время на
выполнение задания не увеличивается.
11. Претенденты, не явившиеся на вступительные экзамены без уважительной причины, к
прохождению пропущенного испытания не допускаются.
12. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются:
• болезнь претендента (подтверждаемая предъявлением справки о болезни из
государственного лечебного учреждения);
• чрезвычайная ситуация.
13. Лица, не явившиеся на вступительные экзамены по уважительной причине, участвуют
в них по решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна
быть указана причина отсутствия и наличие подтверждающего документа. Сдача экзамена по
индивидуальному графику разрешается в срок, оговоренных Правилами приема. По окончании
указанных сроков соответствующие вступительные экзамены не проводятся и претензии не
принимаются.
14. Во время проведения вступительного экзамена претенденты должны соблюдать
следующие правила поведения:
• занимать место, которое укажет экзаменатор или сотрудник приемной комиссии;
• соблюдать тишину;
• работать самостоятельно, не разговаривать с другими экзаменующимися, не оказывать
помощи в выполнении заданий другим претендентам;
• не использовать в своей работе какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники и т.п.), кроме материалов, выданных приемной комиссией;
• не пользоваться средствами мобильной связи, калькуляторов и иных устройств;
• не покидать без разрешения экзаменатора или сотрудника приемной комиссии, пределов
аудитории, где проводится вступительный экзамен;
• использовать для записи только бланки установленного образца, имеющие печать
приемной комиссии Университета.
15. За нарушение правил поведения претендент удаляется с вступительного экзамена с
проставлением оценки «0 баллов», независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем
составляется акт, утверждаемый приемной комиссией.
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7. Өзгерістерді тіркеу парағы/Лист регистрации изменений
№
1

Бөлім№
№ раздела
2

Парақ №
№ листа
3

Енгізу күні/
Дата введения
4

Негіздеме/
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5

Өзгеріс/
Изменение
6

Қолы/
Подпись
7
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8. Танысу парағы/Лист ознакомления
№ р/с
р/н
1
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2

3
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9. Тарату парағы/Лист рассылки
№р/с Дана номері/
р/н
Номер
экземпляра
1

3

Берілген
күні/Дата
выдачи

Құрылым атауы/
Структурное
подразделение

4

5
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Выдал (Ф.И.О.,
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6
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7
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