Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ұлттық тестілеу орталығы

2018 жылғы білім алушылардың қорытынды
аттестаттауы мен Ұлттық бірыңғай тестілуді
ұйымдастыру туралы

Астана 2018

Қорытынды аттестаттау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080
қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында
қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау
мақсатында жүргізілетін рәсім»
«-

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы
білім
алушылардың
үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі ережесінен»

Ұлттық бірыңғай тестілеу
«- жоғары оқу орындарына түсуге арналған іріктеу емтихандарының бір нысаны»
ҚР «Білім туралы» Заңынан

Қорытынды аттестаттау мен Ұлттық бірыңғай тестілеудің
нормативтік-құқықтық базасы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық
бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі
ҚР БҒМ 18.03.2008 ж. №125 бұйрығымен бекітілген

Жоғары
білімнің
білім
беру
бағдарламаларын
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

іске

асыратын

білім

ҚР Үкіметінің 19.01.2012 ж. № 111 қаулысымен бекітілген

Ұлттық бірыңғай тестілеуді және кешенді тестілеуді өткізу қағидалары
ҚР БҒМ 02.05.2017 ж. № 204 бұйрығымен бекітілген

Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген
мамандықтар тізбесі
ҚР БҒМ м.а. 28.04.2017 ж. № 198 бұйрығымен бекітілген

14 жыл ішінде ҰБТ-ға 1 миллион 677 мың адам қатысты
(жалпы мектеп бітірушілер санынның шамамен 80%-і )
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2017 жылы ҰБТ-ға қатысқандардың контингенті
2016-2017 оқу жылы бойынша жалпы мектеп бітірушілер саны

131 377

№

38550
(70,66%)
88583
(95,44%)

92827
(70,66%)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

67 616
(76,33 %)

20 967
(23,67 %)

4244
(4,79%)

Қатысуға өтініш берген бітірушілер саны

Қатысуға өтініш бермеген бітірушілер саны

ҰБТ-ға қатысқандар саны

ҰБТ-ға келмегендердің саны

2017-2018 оқу жылы бойынша жоспарланған жалпы мектеп бітірушілер саны

Барлығы: 88 583

146 518

Мектеп бітірушілер тапсыратын емтихандар
Емтихандар
Жоғары оқу орнына
түсу емтихандары *
(қалауы бойынша)

Қорытынды
аттестаттау

Мемлекеттік бітіру
емтихандары

ҰБТ

Жалпы орта білім
туралы аттестат

Сертификат**

Сертификат

Білім гранттарын беру
Конкурсы

ЖОО-ға
қабылдау

Ескерту: *Шетел азаматтары ЖОО-ға ақылы негізде жоғары
оқу орындарының қабылдау комиссиялары өткізетін
әңгімелесу нәтижелері бойынша қабылданады!

Қайта ҰБТ
(тамыз)

**ҰБТ сертификаты берілетін жағдайлар
«Назарбаев Зияткерлік
мектептері» мектеп
бітірушілеріне

оқу нәтижелерін сырттай
бағалау балдарын

Халықаралық
олимпиадалар
жеңімпаздарына

қорытынды бағаларын

Халықаралық ғылыми
жобалар
конкурстарының
жеңімпаздарына

қорытынды бағаларын

Бекітілген
шәкілге
сәйкес
ҰБТ
балдарына
ауыстыру
арқылы
сертификат
беріледі

ӨТІНІШТЕР ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ

Қорытынды аттесттау

1 наурызға дейін

ҰБТ

10 наурыз – 10 мамыр

Мемлекеттік бітіру емтихандары

Өткізу орны:

Мектеп

Емтихан келесі нысанда
тапсырылады:

29 мамыр – 9 маусым
Ана тілі және әдебиеті (оқыту тілі) – 3 сағат
Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік
тілдерінде оқытатын мектептерде) / Орыс тілі
(қазақ тілінде оқытатын мектептерде) – 1
сағат 20 минут
Қазақстан тарихы – дайындық үшін 20 минут
Алгебра және анализ бастамалары – 5 сағат
Таңдау бойынша – 1 сағат 20 минут

Ана тілі және әдебиеті (оқыту тілі) – Эссе
Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік
тілдерінде оқытатын мектептерде) / Орыс
тілі (қазақ тілінде оқытатын мектептерде) –
Тестілеу
Қазақстан тарихы – Ауызша емтихан
Алгебра және анализ бастамалары –
Жазбаша емтихан
Таңдау бойынша – Тестілеу

Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттың білім
алушыларын қорытынды аттестаттаудың нысандары
Мамандандырылған музыкалық
мектеп-интернаттың 11 сынып
түлектері үшін:
1) ана тілі және әдебиетінен (оқыту тілі) эссе
нысанында жазбаша емтихан;
2) алгебра және анализ бастамалары пәнінен
жазбаша емтихан.

Мамандандырылған музыкалық
мектеп-интернаттың 12 сынып
түлектері үшін:
1) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;
2) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде
оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ
тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен
тестілеу;
3) таңдау бойынша пәннен (физика, химия,
биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы,
әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс),
информатика) тестілеу.

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ
ЖОО-ға түсуге тілек білдірген ағымдағы жылғы мектеп бітірушілері үшін
Өтініш қабылдау орны: Мектеп

Өткізу орны:

ҰБТ өткізу
пункттері

Тестілеу мерзімі: 20 маусым – 1 шілде

Уақыты: 3 сағат 50 минут

Тестілеу пәндері:
3 міндетті пән:
• Қазақстан тарихы
• Математикалық
сауаттылық
• Оқу сауаттылығы

2 бейіндік пән (таңдалған мамандыққа сәйкес):
Математика + Физика
Математика + География
Дүниежүзі тарихы + География
Биология + Химия
Биология + География
Шет тілі + Дүниежүзі тарихы
Қазақ/Орыс тілі + Қазақ/Орыс әдебиеті
География + Шет тілі
Химия + Физика
Дүниежүзі тарихы + Адам. Қоғам. Құқық

Ескерту: Мамандық таңдауда комбинациядағы бейіндік пәндердің орналасу орнының маңызы
жоқ (Математика+Физика немесе Физика+Математика)!

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУДІ ӨТКІЗУ БОЙЫНША
Тестілеу тапсыру тілі:
Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

Ескерту: тест тапсыруды «ағылшын» тілінде таңдаған жағдайда, түсуші Қазақстан тарихы
пәнінен тестілеуді қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілінде тапсырады!

Шығармашылық мамандықты таңдағандар үшін:
Шығармашылық мамандықты таңдаған түсушілер ҰБТ-да:
- екі пән (оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы) бойынша;
- бес пән (оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және екі таңдау пәні)
бойынша тестілеу тапсыруына болады.
Ескерту: шығармашылық мамандықты таңдаған және бес пән бойынша тестілеу
тапсыратындар жауап парағында 6-шы «Шығармашылық емтихан» секторын толтырмайды!

ҰБТ ТЕСТТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
3 міндетті пәннің әрбір пәні
бойынша:

20
тапсырма

ұсынылған бес
жауап
нұсқасынан бір
дұрыс жауапты
таңдау

Максималды балл: 140
Шекті балл: 50

2 таңдауы бойынша пәннің әрбір пәні
бойынша:

20 тапсырма

10 тапсырма

1 дұрыс
жауапты
таңдауға
арналған

бір немесе
бірнеше дұрыс
жауапты таңдауға
арналған

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы
бар тест тапсырмаларын
П
бағалау тәсілі (үш дұрыс жауап бойынша)
Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда барлық 3 дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен
бағаланады.

Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда 2 дұрыс жауапты таңдап бір дұрыс жауапты
белгілемесе бір балмен бағаланады..

Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда тек 1 дұрыс жауапты таңдаса ноль балмен
бағаланады, себебі екінші және үшінші дұрыс жауапты белгілімей екі қателік жіберіп тұр.
Әрбір жіберілген қате үшін бір балл шегеріліп отырады.

Бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларын бағалау
тәсілі (үш дұрыс жауап бойынша)
Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда 2 дұрыс жауапты таңдап және 1 дұрыс емес
жауапты таңдағанда бір балмен бағаланады.

Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда 3 дұрыс жауапты таңдап және 1 дұрыс емес
жауапты таңдағанда бір балмен бағаланады.

Үш дұрыс жауабы бар тапсырмаларда 3 дұрыс жауапты таңдап және 2 дұрыс емес
жауапты қосымша таңдағанда ноль балмен бағаланады, себебі екі қате жіберілгені
үшін

Білім беру грантын беру конкурсына құжат тапсыру
ЖОО-ға түсуші

ЖОО

Тапсырылатын құжаттар тізімі:

белгіленген
үлгіде өтініш
толтырады

білімі туралы
құжат
(түпнұсқасы)

ҰБТ
сертификаты

3×4 көлемдегі
2 фотосурет

медициналық
анықтама
(086-У нысан)

жеке басын
куәландыратын
құжат
(көшірме)

2628

2877

2017 жылы Конкурс жоғары болған мамандықтар тізбесі
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42,64

Бөлінген гранттардың саны
84,62

Берілген өтініштер саны

Бір орынға тапсырған талапкерлер
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2017 жылы Конкурс төмен болған мамандықтар тізбесі
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Берілген өтініштер саны

Бөлінген гранттар саны
3,79

Бір орынға тапсырған талапкерлер
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ҰБТ-ға дайындық
Онлайн байқау сынағы

1 тестілеудің төлемақысы – 260 тг.

Төлемақыны төлеу тәсілдері:
Терминалдар Касса24
«Жеке кабинеті» веб-қосымшасы

Екінші деңгейдегі барлық банкілер

ҰБТ-ға дайындық
Кітапшалар арқылы байқау сынағы

1 тестілеудің төлемақысы – 351 тг.

Төлемақыны төлеу тәсілі:
екінші деңгейдегі барлық банкілер

2018 жылы 400 000-ға жуық байқау
сынағы кітапшалары шығарылады

•Сұрақ-кітапшалар 3+2 (3 міндетті және 2
бейіндік пәндер) форматында болады

ҰБТ-ға қатысушыларға арналған танымдық
ақпараттар мен интернет-ресурстар

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
Министрлігі
www.edu.gov.kz

https://vk.com/testcenterkz

https://www.youtube.com/channel/UC
zmZObVJTezesGyIEKw6h-Q

Ұлттық тестілеу орталығы
http://www.testcenter.kz
https://www.facebook.com/testcenterkz

/https://instagram.com/testcen
terkz

Назарларыңызға рахмет!

