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БЕДЕЛДІ БІЛІМ ОРДА
СЫ
ОРДАСЫ

4

ИННОВАЦИЯЛЫЌ ЕУРАЗИЯ
УНИВЕРСИТЕТІ

Б їг ін гі нґ м ір д е:
♦ Біз ге 17 ...
2 бе т
♦ Ќашыќтыќтан оќу
тїрі:
їйден шыќпай ЖОО-д
а білім алу
2 бе т
♦
Біздіѕ халыќаралыќ
ба йл ан ыс ым ыз
3 бе т
♦ ЖОО-єа ќабылдау
тјртібі
4 бе т
♦ ИнЕУ мамандыќта
ры:
ЖОО, колледж
4 бе т.

* * *

ИнЕУ СТУДЕНТТЕРІ
ЇШІН

ОЌУ ТҐЛЕМІН
ҐТЕУДЕГІ
ЖЕЅІЛДІКТЕР
ЖЇЙЕСІ:
- аттестаттыѕ орташа балы
бойынша
- їздік оќуы
- ќоєамдыќ жўмыстарєа
белсене ќатысуы їшін
- бір отбасынан екі немесе
одан кґп студент білім алатындарєа
отбасылыќ жеѕілдіктер
- їздік спортшыларєа
- кјсіби баєдар жўмысына белсене
ќатысќаны їшін

Аса їздіктер їшін

БІЗДІЅ МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

www.ineu.edu.kz

Павлодар ќ., Ломов кґшесі, 45, 1 корпус. 115 кабинет. Тел. +7(7182) 57-00-15, 47-42-08.

ИнЕУ бїгінде

ҐЗІЅЕ ЖАЅА МЇМКІНДІКТЕР ЈЛЕМІН АШ!
- ИнЕУ
–
Ќазаќстан
Республикасындаєы бјсекеге ќабілетті
техникалыќ, єылыми жаратылыстану,
экономикалыќ, заѕгер жјне
гуманитарлыќ баєыттаєы 58 јр
саланыѕ мамандарын дайындауды
ќамтамасыз ететін кґпсалалы жетекші
оќу орын. 1991 жылы негізі ќаланды.

Интернет желісіне ќосылєан
компьютер
сыныптары,
редакциялыќ-баспа орталыєы,
спорт залдары, студенттік кафе,
Усолка жаєалауындаєы демалыс
аймаєы, автомектебі жјне ќолайлы
жатаќханасы бар студенттер
ќалашыєы.

Ресей, АЌШ, Германия елдерініѕ
дипломы мен ќосымша кјсіби
курстардан ґткендігіѕіз жґнінде
сертификаттар тапсырылады
(кјсіби біліктілікті жетілдіру
институты, шет тілі, аќпараттыќ
технология, ќызметкерлерді
басќару психологиясы жјне т.б.).

- ИнЕУ-де кґпдеѕгейлі білім
беру жїйесі жўмыс істейді; мектеплицей, кјсіби лицей, колледж,
бакалавриат,
магистратура,
аспирантура, доктарантура PhD.

- ИнЕУ єылыми кітапханасы
Ќазаќстан ЖОО кітапханасы
ассоциациясыныѕ, Аќпараттыќ
консорциумныѕ мїшесі, “СоросЌазаќстан” ќоры грантыныѕ иегері.
Кітапханада жаѕа єылымијдістемелік жјне оќу јдебиеттеріне
бай кітап ќоры бар. Оќырмандарєа
электронды каталог, медиатека,
Интернет
кафе,
тґрт
мамандандырылєан оќу залы
ќызмет жасайды.

- ИнЕУ-де тўєырнамалыќ
тіл тўжырымдамасы бойынша
2007 жылдан їндіеуропалыќ жјне
шыєыс тілдері бойынша мамандар
даярлайды.

- ИнЕУ-де 12 000-нан аса
студент оќиды, оныѕ ішінде, алыс
шетел жјне ТМД елдерінен 150
студент бар, 2 000 астам студент
мемлекеттік білім мен облыс јкімініѕ,
ИнЕУ грантын, сондай-аќ отандыќ
жјне шетелдік кјсіпкерлер грантын
иеленген. Оќу їрдісі ќазаќ, орыс жјне
аєылшын, неміс тілдерінде кїндізгі,
кешкі, сыртќы жјне ќосалќы,
ќашыќтыќ оќытудыѕ тїрі бойынша
жїргізіледі.
- ИнЕУ - тјуелсіз Ќазаќстан
Республикасыныѕ замандасы.
Бјсекеге ќабілетті мамандарды
даярлап, олар бїгінгі таѕда
аймаќтыѕ, республиканыѕ, алыс жјне
жаќын шетелдердіѕ јртїрлі ќызмет
салаларында жемісті еѕбек етуде.
- ИнЕУ - техникалыќ жаєынан
ќазіргі заман талабына сай
ќамтамасыз етілген 5 оќу корпусы;
аќпараттыќ-кітапханалыќ кешені,

- ИнЕУ профессор-оќытушы
ќўрамыныѕ біліктілігі жоєары: єылым
кандидаттары
мен
єылым
докторлары ќызмет істейді. Білім
беру їрдісін ўйымдастыруєа
Ќазаќстанныѕ танымал єалымдары,
шетел ЖОО-ныѕ профессорлары,
јлемдік Бейбітшілік корпусы
волонтерлері жјне Ертіс-Павлодар
аймаєындаєы кјсіпорындар мен
мекемелердіѕ, коммерциялыќ
ќўрылымдардыѕ
жетекші
мамандары, мјдениет жјне єылым
ќызметкерлері тартылады.
- ИнЕУ-де Сізге ЌР-ныѕ
мемлекеттік їлгідегі дипломы жјне

- ИнЕУ-де
Гетеинститутыныѕ
(Германия)
Аймаќтыќ тіл орталыєы, Тілдік
јзірлік
орталыєы
ќызмет
жасайды.
- ИнЕУ студенттері мен
оќытушылары халыќаралыќ
ќорлар, академиялыќ алмасудыѕ
неміс ќызметі (ДААД), білім жјне
тілді їйрену саласындаєы іскерлік
Америкалыќ Кеѕесі (AKCELS),
USAID, ТEMPUS жјне т.б.
ўйымдастырєан байќауларєа
гранттарды иелену їшін белсенді
тїрде ќатысады.
- ИнЕУ – аймаќтыќ єылыми
орталыќ. Оныѕ ќўрамында бес
єылыми зерттеу институты бар:
білім беру, аймаќтыќ тўраќты даму
мјселелері, тіл білімі, металлургия
жјне энергетика, ќолданбалы

биотехнология. Университетте
докторлыќ диссертацияларды
ќорєайтын біріккен диссертациялыќ
кеѕес жўмыс жасайды. ИнЕУ
єалымдары он бір диссертациялыќ
кеѕестіѕ мїшелері.
- ИнЕУ базасында ЌР Кіші
Єылым академиясыныѕ Павлодар
бґлімшесі жўмыс жасайды. Дјстїрлі
жјне
єылым
тїрде
«Білім
интеграциясы – болашаќќа ныќ
ќадам» таќырыбымен республикалыќ
деѕгейде
студенттер
мен
оќушылардыѕ єылыми тјжірибелік
конференциясын ўйымдастырады.
- ИнЕУ “ИнЕУ хабаршысы”
єылыми журналын, “Білім-Знание”
газетін тўраќты шыєаруда.
- ИнЕУ – бўл студенттік
жылдардаєы Мјдениет Академиясы
мен спортклуб ўйымдастыратын
ўмытылмас ќызыќты кездесулер,
байќаулар, фестивальдер, денсаулыќ
кїні.
- ИнЕУ тїлектерініѕ келешекте
ќолайлы
ќызмет
орнымен
ќамтамасыз етілуге мїмкіндіктері зор.
Ґз тїлектерін ќызметпен ќамтамасыз
етуде университеттіѕ кјсіби шыѕдалу
баєдарламалыќ орталыєы озыќ
кјсіпорындар, мекемелер жјне
аймаќтыѕ мамандарєа арналєан
агенттіктерімен тікелей ќатынас
жасайды.

Президенттік
“Болашаќ”
баєдарламасы
- облыс јкімініѕ гранттары жјне
шјкіртаќысы
- халыќаралыќ білім ќорларыныѕ
шјкіртаќысы
- ќала јкімі жјне аудан јкімдерініѕ
жетім-балаларєа арналєан гранттары
- шет ел кјсіпкерлерініѕ гранттары
- аймаќ кјсіпорындарыныѕ гранттары
- ИнЕУ-діѕ гранттары жјне шјкіртаќысы
- ИнЕУ-де жўмыс пен оќуды ќатар
алып жїруге мїмкіндік бар

Университеттіѕ
кешендік ќўрамында:
Инженерлік академия
- инженерлік-технологиялыќ факультет
- энергетика жјне аќпараттыќ
технологиялар факультеті
Педагогикалыќ академия
филология жјне журналистика
факультеті
- жаратылыстану-педагогикалыќ
факультеті
Басќару академиясы
- бизнес жјне ќўќыќ факультеті
аспирантура
доктарантура PhD
Екінші жоєары білім жјне
магистрлік факультеті
Ќосалќы оќу факультеті
Кјсіби біліктілікті жетілдіру жјне
кадрларды ќайта даярлау институты
Сырттай оќу факультеті.

2008 - ТАЛАПКЕРІНЕ
ИнЕУ-ге
оќуєа
тїсетіндерге
086-У
їлгісінде
медициналыќ
аныќтама
тегін!
М.Горький кґшесі, 102/4,
“Денсаулыќ” Академиясы
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ТАЛАПКЕР-2008
А.Ю.КАМЕРБАЕВ, ИнЕУ ректоры, т.є.д., профессор:

«БІЛІМ КЕЅІСТІГІНДЕ БІЗГЕ – 17 ЖЫЛ!»
Уаќыт керуені ґз ырєаєымен жылжиды. Мектеп жылдары
ґте шыќты. Талапкерлерді алда їлкен ґмір мен ќызыќты
жаѕалыќтардыѕ, кјсіби ќалыптасу кезеѕі кїтіп тўр - Кім
боламын? Ќайда оќуєа барамын? Ќай жоєары оќу орынды
таѕдаймын?

ÁIÇÄIÍ
ÆÅÒIÑÒIÊÒÅÐIÌIÇ

- ЌР Инновациялыќ ІІ конгресінде
Ќазаќстан Республикасыныѕ инновациялыќ
ќызметіне ќосќан ќомаќты їлесі їшін
ИнЕУ-ге республиканыѕ їздік жоєары
оќу орны деген баєа берді.
- ИнЕУ республикада алєаш болып
енгізген
оќытудыѕ
инновациялыќ
технологиялыќ ќосалќы тїрі, корпорациялыќ
серіктестіктері жјне жўмыс берушілері
тарапынан ќызу ќолдау тапты.
- ИнЕУ-дегі басымды баєыттыѕ бірі –
білім єылыми зерттеу институтыныѕ жоєары
мектептегі басќару мјселесін зерттеуі.
Зерттеу
нјтижелері
университет
єалымдарыныѕ магистрлік, кандидаттыќ,
докторлыќ
диссертацияларында,
монографиялары
мен
єылыми
маќалаларында жарыќ кґрген. Алынєан
нјтижелері білім сапасын кґтеруге
баєытталєан. Университет єалымдары ЌР
білім саласындаєы нормативтік-заѕнамалар
ќорын жасайтын жўмысшы комиссия
мїшелері, ЌР Білім жјне Єылым
министрлігініѕ Білім жјне Єылым
саласындаєы ќадаєалау комитетініѕ,
ЖОО мемлекеттік аттестациялау жјне
аккредитацияны
ґткізу
жўмысшы
комиссияларыныѕ сараптамашылары
жјне мїшелері болып ќызмет етеді. ЖОО
ґзін-ґзі жјне білім сапасын баєалау
бойынша Ќазаќстандыќ жјне ортаазиялыќ
жоєары оќу орындары басшыларына оќу
семинарларын ґткізеді.
- ИнЕУ: “ЌР жануарлары мен
ґсімдіктерініѕ ќауіпсіздігі їшін аса ќауіпті
инфекцияларды ќоздырушыларды гендік
тўрєыда картирлауды жјне мониторингті
єылыми техникалыќ ќамтамасыз ету ”, “Јр
маќсатта ќолданудаєы жаѕа келешегі бар
материалдардыѕ технологиялары мен
єылыми негізін жасау”, “Агроґндірістік кешен
саласын дамытудаєы нормативтік-јдістемелік
ќамтамасыз ету” таќырыбы аясында
республикалыќ деѕгейдегі єылымитехникалыќ баєдарламаларды жасауєа
атсалысады
- Университет єалымдары тарапынан ЌР
маркетингтік-аналитикалыќ зерттеулер
орталыєыныѕ тапсырмасы бойынша 2010
жылєы кезеѕге дейін Павлодар облысыныѕ
Стратегиялыќ дамуын жасады.
- ИнЕУ ЌР Білім жјне Єылым министрлігі
тапсырмасымен салыстырмалы јлеуметтік
зерттеулер Институты “Цесси-Ќазаќстан”
жїргізген Ќазаќстан Республикасы жоєары
оќу орындарыныѕ рейтинг кґрсеткіші
бойынша, білікті мамандарды дайындау
сапасы жаєынан ЌР кґпсалалы ЖОО-ныѕ
їздік бестігіне кіреді.
- Бїгінде Президенттік “Болашаќ”
стипендиясымен ИнЕУ-діѕ жеті оќытушысы
мен студенттері білім алып, жїзден астамы
– Жапония, АЌШ, Германия, Тїркия,
Нидерландыда білім алмасу баєдарламасы
аясында кјсіби біліктіліктерін шыѕдауда.
- ИнЕУ Ќазаќстандаєы сапалы білімді
ќамтамасыз ету жїйесі бойынша ЕО
жобасы бойынша апробациялауєа ќатысатын
ЌР-ныѕ бес ЖОО-ныѕ ќатарында.

Талапкер-2008

СЕНІ ЖЕТІСТІККЕ
АПАРАР ЖОЛ !

Біздіѕ университет екі жыл бўрын ґзініѕ 15 жылдыєын атап ґтті.
Јрине, жоєары оќу орны їшін аз уаќыт. Осы кезеѕде оќытушылар
мен студенттер ўжымы, университеттіѕ материалдыќ негізі ќарќынды
ќалыптасу кезеѕін бастан кешірді. Университет нарыќ ќиындыќтарын
ґткере жас республикамызбен ќатар ґсті.
Университеттіѕ республикалыќ басќа жоєарєы оќу орындарымен
жаєдайын салыстыра, алдыѕєы ќатардаєы білім ордасы ретінде
ґзіндік беделі ќалыптасќандыєын байќаймыз. Оєан ґзіндік дјйектер
де баршылыќ:
- ИнЕУ CAMEQ бизнес-білім сапасын кґтерудіѕ Орта-Азия
баєдарламасы бойынша ЌР алєашќы ЖОО-ныѕ бірі болып
аккредитациядан ґтті;
- оќу орныныѕ сапалыєы бітірген тїлектерініѕ еѕбек
нарыєындаєы ќызу сўраныс тудыратындыєымен байќалуда;
- ЌР Білім жјне єылым министрлігініѕ ўлттыќ аккредитациялау
орталыєы ќўрастырєан сауалнамалыќ кґрсеткіш бойынша ИнЕУ ЌРныѕ 60 кґпсалалы жоєары оќу орындары арасында 6-шы орында.
2006 жылы ќыркїйек айында ИнЕУ-де Бїкілјлемдік даму банкініѕ
халыќаралыќ сарапшылары тобы арнайы жўмыс атќарды, яєни
Елбасы тапсырмасымен еліміздегі білім саласына баєа берді.
Нјтижесінде, ИнЕУ жекеменшік нысандаєы жоєары оќу орындар
арасында халыќаралыќ байланыс бойынша, студенттерге
жасалынатын жеѕілдіктер жїйесімен ерекшеленді.
Ґркениеттілік јлемге білім мен єылым арќылы жету мїмкіндігі,
бїгінде ешкімге жасырын емес. Бўл айтылєан ой Ќазаќстанныѕ
дамуы баєыттарынан айќын кґрінеді, соныѕ ішіндегі басым баєытыныѕ
бірі јлемдік білім кеѕістігіне кіру. Аталмыш баєытта Инновациялыќ
Еуразия университеті табысты жетістіктерге жетуде деп сенімді
айта аламыз.
Бізге – 17 жыл, барлыєы енді басталады біз їшін. Біз барлыќ
жаѕашылдыќќа, ќарќынды дамуєа ўмтыламыз. Біздіѕ тїлектеріміз
јмбебап, академиялыќ тјуелсіз, халыќаралыќ деѕгейде мойындалатын
білім алуларына университет тарапынан барлыќ ќолдау кґрсетіледі.
Талапкерлерге табысты сјттіліктер тілеп, ґз біліміѕді ИнЕУ-де
жалєастыруєа шаќырамыз.

Жаѕа баєыт, жаѕа жол!

ОЌЫТУ ЖАЅАШЫЛДЫЄЫ ИнЕУ-де
Университетте тїлектердіѕ бјсекелік ќабілетін жјне білім сапасын арттыруєа
баєытталєан кредиттік, реккуренттік, ќашыќтыќтан, модульді-рейтингтік, тўлєалыбаєытталєан оќыту технологиялары белсенді тїрде енгізілуде. Соныѕ бірі
ќашыќтыќтан оќыту тїрі, їйден шыќпай, жўмыс орнынан тыс кетпей жоєары оќу
орында білім алу ИнЕУ арќылы “арман шынайылыќќа айналды”,-деуге болады

Б

їгінде аќпараттандыру
їрдісімен ќазіргі заманєы
јлемдік білім кеѕістігінде
заман талабына сай жаѕа
оќу тїрлері
пайда болды.
Ќашыќтыќтан оќу тїрі јлемніѕ
жїзден астам елдерінде жїзеге
асуда: АЌШ университеттерінде,
Испания ўлттыќ университеті,
Ќытай телеуниверситеті, Индира
Ганди атындаєы Ўлттыќ ашыќ
университет (Їндістан), Пайнам
Ноор университеті (Иран), Сукотай
Тампариат ашыќ университеті
(Тайланд) т.б. Ќашыќтыќтан оќу
дјстїрлі тїрде білім алудан
ґзіндік ерекшеліктері мен
артыќшылыќтары бар, бастысы
ќызмет орнынан алыс кетпейсіз
жјне де мїмкіндігі шектелген
азаматтарєа оѕтайлы таѕдау. Білім
алуда еркін оќу кестесімен жўмыс
жасайсыз, басты талап, сіз жўмыс
жасайтын жерде Интернет желісіне не электронды
поштасы ќосылєан компьютер, сондай-аќ ґзіѕізде
компьютерде жўмыс жасау тјжірибеѕіз болу
ќажет. Себебі, јр ай сайын тьютор-оќытушы
тарапынан On-line кеѕес ґткізіліп, толєандырєан
сауалдарєа жауап аласыз, ал оќу жылы соѕында
ќортынды сынаќтар тапсыруыѕыз ќажет.

Жаѕашыл оќу јдісі ИнЕУ-де сјтті жїргізілуде,
оєан дјлел талапкерлер тарапынан сўраныстыѕ
ґсуінен байќалады. Биылєы оќу жылында
ќашыќтыќтан оќыту тїрінен ИнЕУ-діѕ барлыќ
мамандыќтары бойынша білім алуєа жјне екінші
жоєары білім алуєа талапкерлерді ќабылдайды.

PhD Павлодарда
Павлодар ќаласында, алєаш рет,
Инновациялыќ Еуразия университетініѕ
ќабырєасында «Биотехнология» мамандыєы
бойынша философия докторларыныѕ PhD
баєдарламасы басталды.
Бўл шешім 2008 жылдыѕ 29 аќпанында,
ЌР білім жјне єылым Министрлігініѕ
бўйрыєымен ќабылданды. Университетіміздіѕ
кадрлыќ
жаєдайы
мен
дайындыќ
деѕгейін сараптай отырып, Ќазаќстан
Республикасында єылыми-педагогикалыќ
кадрларды даярлау жјне ґз ісініѕ мамандарын
ќамтамасыз ету жўмысын ИнЕУ-ге сеніп
тапсыруєа болатынын шешті. Инновациялыќ
Еуразия университеті – PhD баєдарламасы
бойынша биотехнология саласыныѕ
мамандарын даярлайтын республикамыздаєы
жалєыз жоєары оќу орны.

ЇНДІЕУРОПАЛЫЌ
ЖЈНЕ ШЫЄЫС
ТІЛ БІЛІМІ
Инновациялыќ Еуразия университетініѕ
«Їндіеуропалыќ жјне шыєыс тіл білімі»
кафедрасы 2007 жылдыѕ ќыркїйек айында
ќўрылєан. Оныѕ басты маќсаты: филологстуденттерді сапалы жалпы тіл білімі
тўрєысынан дайындау, жоєары білікті
педагогика кадрларын даярлау, университеттіѕ
оќу їдерісіне їш тўєырлы тіл стратегиясын
енгізу болып табылады.
2007-2008 оќу жылында алєаш рет «Шыєыс
филологиясы» (ќытай тілі) мамандыєы ашылды.
Жаѕа оќу жылында «Шыєыс филологиясы»
(араб тілі) мамандыєы бойынша талапкерлерді
ќабылдау жїргізілмек. Онымен ќоса, ґткен оќу
жылында, алєаш рет филолог-студенттер їшін
екінші шет тілі ретінде испан, ќытай, француз
жјне араб тілдері енгізілді. Бўл пјндер бойынша
университетіміздіѕ жоєары кјсіби маман
педагогтары дјріс береді. ИнЕУ-діѕ
«Їндіеуропалыќ жјне тіл білімі» кафедрасы
болашаќта заманауи кґп тілді білім беру
саласына ўмтылуда.
Болашаќ дамуымыздыѕ баєытын таѕдай
отырып, ИнЕУ республикамыздыѕ білім беру
нарыєындаєы сўраныстарды ќанаєаттандыруда.
Нјтижесінде, ИнЕУ ґз тїлектеріне баса назар
аударатындай, јмбебап, жоєары білікті
мамандарды даярлауда.

ÅÑÊÅÐÅ ÆYÐ

ДАЙЫНДЫЌ КУРСТАРЫ
ЌР жоєары оќу орындарына
тїсушілер їшін
ќазаќ жјне орыс тілдерінде
Жазылу – 20 жјне 21 маусым
аралыєы
900-дан 1700-ге дейін
Дјріс 23 маусым кїні саєат 1800де басталады

Сынаќ тест тїрінде
ґз біліміѕді баєалау
Кїнделікті, 9 00 жјне 17 00
Біздіѕ мекен жайымыз:

ИнЕУ–діѕ кјсіби баєдар беру жјне
ќабылдау орталыєы
Ломов к-сі, 45, 1 корпус. 115 кабинет.
Тел. 57-00-15.

12 маусым, бейсенбі, 2008 жыл
№64 (14257)
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Білімніѕ ашар жолы кеѕ

Инновациялыќ
Еуразия
университетінде «Кешенді
баєдарлама» аясында халыќаралыќ
білім беру жобалары негізгі тґрт
баєыт бойынша жїзеге асырылады:
Бірлескен халыќаралыќ
білім беру баєдарламалары.
ИнЕУ-де шетелдіѕ жоєары оќу
орындарымен бірнеше баєдарлама
жўмыс жасайды. Біріншісі, 2006 жылы
басталєан, «Биотехнология», «Азыќтїлік ґндіру технологиясы» жјне
«Агробизнес»
мамандыќтары
бойынша
Германияныѕ
Нойбранденбург университетімен
ќосалќы диплом баєдарламасы. Ал
2007
жылы
ИнЕУ
мен
Нойбранденбург университеті
аталмыш
баєдарламаны
ќаржыландыру бойынша ДААД
грантын ўтып алып, бїгінде 2008
жылдыѕ
ќыркїйек
айынан
баєдарламаны жїзеге асырудыѕ
келесі сатысы –
студенттермен
алмасу басталады.
Грекияныѕ Афины техникалыќ
білім беру институтымен аталєан
баєдарлама аясында «Энергия ќорын
жандандыру технологиялары»
мамандыєы бойынша магистрлік
курстар ашылуда. Ќазіргі кезде

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ
ДЕЅГЕЙДЕГІ БАСТЫ
БАЄЫТТАР
TEMPUS-TACIS Еуропалыќ Бірлестік
жобасыныѕ ќаржыландыруымен,
мамандандырылєан зертхана їшін
ќўралдар тасымалданып, бўл жоба
їшінші жыл ќатарынан жўмыс
жасауда.
Солтїстік
Вирджиния
университеті. Бўл баєдарлама ИнЕУ
студенттерініѕ Іскерлік јкімшілік
бакалавры мамандыєы бойынша
ќосалќы диплом алу маќсатына
баєытталєан. Аталмыш жоба бойынша
экономика мамандыєынан он бес
студенті бїгінде білім алуда.
Шетелде
білім
алу
баєдарламалары.
Осы жылы университеттіѕ
оќытушылары мен студенттері ДААД
жјне Болашаќ баєдарламасы
бойынша Германияєа, магистрлік, PhD
баєдарламасы бойынша Нидерланды
жјне Жапония елдеріне аттанды.
Бўдан басќа, Халыќаралыќ бґлім
студенттеріміздіѕ ДААД баєдарламасы
бойынша Оснабрюк, Лихтенау,
Гамбург, Киль жјне Берлин
ќалаларыныѕ ЖОО-на баруына
жаєдай жасамаќ.

Шетелде біліктілікті арттыру
баєдарламалары.
Университетте химия жјне
экология мамандыќтары бойынша
Польша жјне Португалия елдеріне,
биотехнология мамандыєымен
Германиядан, Ќытайдан єалымдарды
шаќыру жїзеге асырылуда. Ал шетел
студенттері экологиялыќ инжиниринг
мамандыєы бойынша ИнЕУ-ге келмек.
Бўл
баєдарлама
ИнЕУ-діѕ
халыќаралыќ «IAESTE» студенттермен
алмасу ўйымымен ўзаќ мерзімге
жасалєан келісімініѕ арќасында
жїзеге асырылуда.
Шетел профессорларын
шаќыру.
ИнЕУ-де бірлескен баєдарламалар
бойынша жўмыс жасайтын, атап
айтќанда Нойбранденбург /
Германия/ жјне Афины /Грекия/
профессорлары дјріс оќиды. Осы
жылы жўмысќа, университетіміздіѕ
экономика
жјне
дизайн
кафедраларына АЌШ-тан, Шри
Ланка елінен профессорлар
шаќырылды.

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ
ЌАТЫНАС
ИнЕУ – Еуропалыќ Одаќтыѕ TEMPUS-TACIS баєдарламасы
бойынша “Энергетика – Орталыќ Азияєа ќарай”; “Кјсіпкерліктіѕ
єаламдыќ мониторингі” (GEM) жобасы бойынша, (USAID бірге
Прагма корпорациясы) екінші жыл сјтті зерттеулер жїргізуде.
Университеттіѕ оќу ќызметіндегі
инновациясы тґмендегі халыќаралыќ
жјне республикалыќ ќорлардыѕ
жобаларын орындау нјтижесіне
негізделген:
- “Еуразия”
ќорыныѕ
“Ќазаќстанныѕ орталыќ жјне солтїстік
аудандарындаєы экономикалыќ сала
мамандарын дайындау сапасын
жетілдіру” жобасы;
- Мансаптыќ орталыќты ќўру
бойынша CAMAN ќоры;
- Бизнес жјне экономикалыќ
білім бойынша Орта-Азиялыќ жоба
“Тіркеу бґлімі жўмысын жјне кредиттік
оќу жїйесін жетілдіру”(USAID);
- Еуропалыќ Одаќтыѕ TEMPUSTACIS жобасы “Ќазаќстан ЖОО ґзінґзі баєалау жјне сапаны баќылау”
жјне “Орталыќ-азия елдеріндегі ќуат
тиімділігі технологиялары бойынша
магистрлік курс їшін жекелей
пјндерді жетілдіру”;
- “Сорос-Ќазаќстан” ќоры
бойынша “Кґпшілік тыѕдау” жобасы,
“Жоєары білім сапасын баєалау”,
“ТМД
елдерініѕ
ЖОО
оќытушыларыныѕ
біліктілігін
жетілдірудегі жаздыќ университет”;

Ќайталанбас студенттік сјттер

ÁIËIÌ ÀË, ÁÅËÑÅÍÄI ÁÎË, ÅÐIÍÁÅ…
Университет табалдырыєын аттаєан јрбір жас, ґз уаќытын тек
ќана кїні-тїні сабаќ оќып, кітаптардыѕ арасына кґміліп, дјріс жаттап
ґтуі міндетті емес деп ойлаймын. Јсіресе, ќызыќты студенттік
шаќтыѕ адам ґмірінде біраќ рет келетінін ескерсек (оныѕ ґзі 4-5
жылєа єана созылады екен). Бўл јрине оќуыѕды тастап сауыќ-сайран
ќўр деген сґз емес, оќуыѕды жаќсы оќы, біраќ бос уаќытыѕды
бекер ґткізбе, университетіміздіѕ, жастардыѕ, студенттердіѕ
ќоєамдыќ ґміріне аралас.

Инновациялыќ
Еуразия
университетінде јрбір жас їшін ґзініѕ
студенттік ґмірін ќызыќты жјне тиімді
ґткізуіне ќолайлы жаєдайлар жасалєан.
Соныѕ бірі университетіміздегі
студенттік ўйымдар. Бўл ретте
біріншіден, ќўрылєанына міне екі жыл
толєан ИнЕУ-діѕ студенттер Альянсы.
Аталмыш
жастар
ўйымы
осыншалыќты ќысќа уаќыт ішінде
їлкен
жетістіктерге
жетіп,

студенттердіѕ ўќыптылыєы мен
еѕбексїйгіштігініѕ арќасында биік
дјрежеге кґтерілді. Ќазірде
университетіміздегі ешбір маѕызды
іс-шара бўл ўйымныѕ ќатысуынсыз
ґтпейді. Онымен ќоса ўйымєа
мїше студент жастардыѕ ойыныѕ
ўшќырлыєыныѕ арќасында, ИнЕУ
мјдениет
академиясыныѕ
ќолдауымен, кґптеген мерекелік іс
шаралар, ќызыќты студенттік

байќаулар,
тїрлі
акциялар
ќарќынды ґткізіліп отырады. Осындай
жемісті жўмыстарыныѕ арќасында
ИнЕУ-діѕ студенттер Альянсы
жылдыќ ќорытынды бойынша
республикамыздаєы еѕ їздік
студенттік ўйым деп танылды. Бўл
їлкен дјреже, мјртебе.
Екінші, жаѕа да тјй-тјй басып
келе жатќан ўйым, ИнЕУ ішінен
ќўрылєан «Тарлан» жастар ќоєамдыќ
бірлестігі. Бўл ўйымныѕ бір ерекшелігі,
барлыќ жўмыстары тек ќана ќазаќ
тілінде атќарылуы болып табылады.
Ќўрылєандаєы басты маќсаты да
сол: ќазаќ тілін дамыту, рухани
ќўндылыќтарымызды,
салтдјстїрімізді насихаттау, ќазаќи орта
ќалыптастыру. Бўл ўйым студенттердіѕ
ќоєамдыќ ґмірге еркін араласып,
ґзін-ґзі танып, ґнерін, шыєармашылыќ
ќабілеттерін дамытудыѕ таптырмайтын
жолы. Осы ретте «Тарлан» ЖЌБ-ніѕ
ішінен «Ќанатты ќалам» јдеби
їйірмесі, «Ўшќын» студенттік театр
отауы, ќазаќша пікірсайыс орталыєы
жјне таєы басќа ґнер їйірмелері
жўмыс жасайды. Онымен ќоса
ўстанєан маќсаты, баєыты бір
ќаланыѕ ґзге де студенттік
ўйымдарымен тыєыз байланыста.
Їшіншіден, университетімізде КТК
(КВН) орталыєы, пікірсайыс клубы,
би мектебі, еѕбек отрядтары жўмыс
атќарады. Сондыќтан, јрбір студенттіѕ
университет ќабырєасында жїріп аќ,
ґзіне ўнайтын, жанына жаќын
істерімен айналысудыѕ толыќ
мїмкіндіктері бар. Бір айта кетері,
университеттіѕ ќоєамдыќ ґміріне
ќарќынды
араласып
жїрген
студенттерге, оќу тўрєысынан, белгілі
жеѕілдіктер де жоќ емес.
Жалпы айтќанда, барлыќ жаєдай
жасалєан. Ендігі таѕдау ґзіѕде,
ќўрметті талапкер! Білім ал, еѕбек
ет, белсенді бол, ерінбе.

ИнЕУ-2008 ТЇЛЕКТЕРІНІЅ ЖЈРМЕЅКЕСІ
Инновациялыќ Еуразия университетініѕ бас корпусында
жылда дјстїрлі тїрде ґткізілетін ИнЕУ тїлектерініѕ кезекті
жјрмеѕкесі ўйымдастырылды. Игілікті шара ертеѕгі жас мамандар
їшін маѕыздылыєы зор.

ИнЕУ – 2008 тїлектері жјрмеѕкесі
аясында ўйымдастырылєан аталмыш
шараєа «Алюминий Ќазаќстан» АЌ,
«Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ,
«Ќазаќтелеком» АЌ, «Ромат» ФК, «Сїт»
АЌ, трамвай басќармасы, банк
ќўрылымдары, облыстыќ жјне
ќалалыќ білім департаменті т.б.
кјсіпорын ўйымдарыныѕ басшы
ґкілдері ќатысты.
Бўл кїні тїлектеріміз инженертехникалыќ, экономикалыќ, ќўќыќ
жјне білім сынды јр тїрлі саладаєы

жўмыс
беруші
мекемелер
ќызметкерлерімен кездесіп, ґздерініѕ
жетістіктері мен мїмкіндіктері
жайлы айту мїмкіндігіне ие болды.
Педагогикалыќ Академия тїлектерін
облыстыќ білім департаменті
мамандары аудандар мен ауылдыќ
мектептерде жјне ќалалыќ орта
мектептерде тапшылыќ танытып
отырєан пјн оќытушыларына деген
сўраныстыќ тізіммен таныстырды.
Кездесу барысында Павлодар
аймаєыныѕ белгілі бір мекемесіне

жўмысќа ќабылданатын, ИнЕУ-де
жоєары кјсіби білім жґнінде диплом
алєан
жас
мамандардыѕ
еѕбекпен ќамтылу шарттары да
ќарастырылды.
Тїлектерге
арнайы
ўйымдастырылєан іс шара барысында
ИнЕУ-ді
таѕдаєан
ќалалыќ
мектептердіѕ бітіруші тїлектері де
ќатысып, ертеѕгі кїнге орай
ўйымдастырылатын бўл шара
маѕыздылыєын атап кетті. Дјстїрге
айналєан
аталмыш
шара
университеттіѕ ґз тїлектерініѕ
ертеѕгі кїніне де бей жай
ќарамайтындыєыныѕ бір дјлелі.

- ЌР “Єылым” ќоры “ЖОО
басќаруда тиімді жїйесініѕ ќызмет
етуініѕ єылыми мјселелері” жобасы;
- USAID
баєдарламасы
бойынша (EERC) ТМД жјне Ресейдегі
– білім жјне экономикалыќ зерттеулер
консорциумы.
- Халыќаралыќ
гранттар
бойынша университеттіѕ дамуына 9
млн. АЌШ доллары тартылды.
- ИнЕУ
–
Еуропалыќ
халыќаралыќ білім ассоциациясыныѕ
мїшесі (EAMO), Халыќаралыќ білім
институты (IIE Network), ОрталыќАзияныѕ менеджментті дамыту ќоры
(CAMAN), Орталыќ жјне Шыєыс
Еуропадаєы ќоєамдыќ басќару
мектептері жјне институт желілері
(NISPAcee), ЕdNet білім беру желісі,
Кјсіпкерліктіѕ єаламдыќ мониторингі
консорциумы (GEM), “Сібір ашыќ
университеті” ассоциациясы. Ресей,
Германия, АЌШ, Ўлыбритания,
Бельгия, Италия, Испания, Австрия,
Финляндия, Греция жјне т.б.елдердіѕ
университеттерімен іскерлік ќатынаста
болуы ИнЕУ студенттері їшін
еуропалыќ деѕгейде білім алу
мїмкіндіктері бар.

ТҐРТІНШІ БИЛІК ТҐРІНДЕ

Егер сіздіѕ шыєармашылыќ ќабілетіѕіз болса, сіз ќашан да
ќоєамныѕ бел ортасында, жаѕалыќтар тоєысында болєыѕыз келсе,
онда тґртінші билік тґріндегі бўќаралыќ аќпарат ќўралдары саласын,
яєни журналистика мамандыєын таѕдаєан талапкерлер, тґмендегі
аќпарат сіздердіѕ назарларыѕызєа.

И

нновациялыќ Еуразия
университетініѕ филология
жјне
журналистика
факультетініѕ «Ќазаќ тілі жјне
журналистика»
кафедрасы
журналистика саласы бойынша
кїндізгі, сырттай оќу бґлімі, орта
кјсіби білім негізінде жјне екінші
жоєары білім бойынша мамандар
даярлайды. Бўл жолда «Интернет
журналистика», «Мерзімді басылым»,
«Радиожурналистика»,
«Тележурналистика», «Журналистика,
шетел
тілі»
мамандандыру
салаларыныѕ баєыттары белгіленген.
Кафедрада
єылымипрактикалыќ тўрєыдан тјжірибелі
мамандар,
жоєары
білікті
оќытушылар дјріс береді. Ал
мамандыќ бойынша журналистикаєа
кіріспе, ќазаќ журналистикасыныѕ
тарихы, радио жјне телевизиялыќ
журналистика, тіл жјне логика,
публицистік шыєармашылыќтыѕ
негіздері, интернет журналистика,
журналистикадаєы менеджмент жјне
маркетинг, шетел журналистикасы,
этика, заѕнама жјне БАЌ, јлем
јдебиетініѕ тарихы, медиадизайн,
стилистика жјне редакциялау
пјндері оќытылады.
Университетті
бітірушіге
«журналистика
бакалавры»
академиялыќ дјрежесі жјне
«журналист» біліктілігі беріліп,
мемлекеттік їлгідегі диплом табыс
етіледі. Тїлектер ґз кезегінде бўл
дјрежемен:

- баспада, газет, журнал
редакцияларында, радио жјне
телестудияларда;
мекемелер
мен
кјсіпорындардаєы
баспасґз
орталыќтарында, жарнама жјне
аќпараттыќ агенттіктерде;
- оќу орындарында кјсіби ќызмет
ету тїрлері бойынша жўмыс жасау
мїмкіндіктері бар.
Болашаќта студенттердіѕ шетелде
білім алуына, халыќаралыќ білім беру
баєдарламалары мен байќауларєа
ќатысу жјне оќуларын магистратурада
жалєастыру мїмкіндіктері бар. Сондай
аќ, АЌШ, Германия, Ресей елдерініѕ
ќосалќы дипломдары бойынша
баєдарламалар жўмыс жасауы
таптырмайтын ўтымды таѕдау.

ИнЕУ–2008
талапкеріне
Фотосуретті
10
пайыздыќ
жеѕілдікпен
алуєа
арналєан

ÒÀËÎÍ

Ломов к-сі, 45, 1 корпус
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ТАЛАПКЕР-2008

ЖОО-на ќабылдаудыѕ кейбір
жаѕашылдыќтары

ИнЕУ-де аймаќтыќ
ќабылдау комиссиясы:

Ќазаќстан
Республикасыныѕ
жоєары оќу орындарыныѕ барлыќ
мамандыќтарына
тїсу
їшін
республикалыќ кешенді тестілеуге жјне
мемлекеттік грантты таєайындау
байќауына ќўжаттар ќабылдайды

ЖОО- НА
ЌАБЫЛДАУДЫЅ
НЕГІЗГІ КЇНДЕРІ
20.06 - 01.07 - ИнЕУ-діѕ аймаќтыќ
ќабылдау комиссиясы жўмыс істейді
20.06 – 01.07 - шыєармашылыќ
мамандыќтарєа тїсушілердіѕ ґтінішін
ќабылдау
02.07 – 07.07 - шыєармашылыќ
емтихандар
20.06 – 09.07 - кешенді тестілеуге
ќатысушылардыѕ ґтінішін ќабылдау
17.07 – 23.07 - ґткен жылдардыѕ
тїлектері мен бастапќы жјне орта кјсіби
білім беру мекемелерініѕ тїлектеріне
арналєан кешенді тестілеу
23.07 – 31.07 - грант таєайындау
конкурсына ќатысушылардан ќўжат жинау
10.08 – 25.08 - білім берудіѕ
барлыќ тїрі бойынша ЖОО-на ќабылдау

Біріншіден, шыєармашылыќ мамандыќтарына ќўжатты
ќабылдау, талапкер оќуєа тїсуге таѕдаєан жоєарєы оќу
орындарында єана ќабылданады. Екіншіден,
шыєармашылыќ емтихандар талапкер таѕдаєан жоєарєы
оќу орындарыныѕ ќабылдау комиссиясымен ґткізіледі.
Негізі, екі шыєармашылыќ емтихан бар. Бір
шыєармашылыќ емтихан бойынша берілетін мїмкін жоєары
балл саны – 25. Емтихан нјтижесінде 10 балдан кем
алєан, немесе емтиханєа келмей ќалєан талапкер,
аталмыш мамандыќ бойынша оќуєа тїсудегі кешенді
тестілеуге жіберілмейді. Жылдаєыдай, шыєармашылыќ
мамандыєына тїсетін талапкерлердіѕ кешенді тестілеу
жјне ЎБТ-ныѕ екі пјні бойынша єана балдары есепке
алынады: ќазаќ тілі немесе орыс тілі, Ќазаќстан тарихы.
Кешенді тестілеу талапкерлердіѕ таѕдауы бойынша
ќазаќ тілінде немесе орыс тілінде орта білім берудіѕ оќу
баєдарламаларына сјйкес - ќазаќ тілі немесе орыс тілі,
Ќазаќстан тарихы, математика жјне таѕдаєан мамандыќќа
байланысты арнайы пјн бойынша жїргізіледі. Ґткен
жылєымен салыстырєанда тест тапсырмаларыныѕ саны
25-ке дейін кеміген. Нјтижесінде, талапкердіѕ еѕ кґп
мїмкін алатын балы – 100, жоєарєы оќу орнына тїсу
їшін ќажет еѕ кіші балл – 50, оныѕ ішінде мамандыќ
бойынша арнайы пјннен 7 балдан кем емес (јр
шыєармашылыќ емтихан бойынша 10 балдан кем емес),
ал ќалєан пјндер бойынша 3 балдан кем алмауы ќажет.
Кешенді тестілеуге берілетін уаќыт 2 саєат 30 минут.
Ќазір, 2008-2009 оќу жылына жоєарєы білім
мамандарын даярлау бойынша мемлекеттік тапсырма
жобасы белгілі. Аталмыш жобаєа сјйкес, ґткен жылєы
кґрсеткішке ќараєанда, биыл мемлекеттік грант саны
550-ге ґскен.
Осы жылы, жаратылыстану саласыныѕ жјне
гуманитарлыќ мамандыќтарєа ќараєанда денсаулыќ
саќтау, ауыл шаруашылыќ, техникалыќ жјне јлеуметтік
єылым жјне бизнес мамандыќтарына грант саны кґбірек
бґлінбек.
Сґз соѕында айтарымыз, кешенді тестілеуді сјтті
тапсыруларыѕызєа тілектеспіз. Іске сјт, ќўрметті
талапкерлер!
Д.АЙГУМУСОВА,
ИнЕУ-діѕ кјсіби баєдар беру жјне ќабылдау
орталыєыныѕ директоры.

ГРАНТ ТАЄАЙЫНДАУ КОНКУРСЫНА
ЌАТЫСУ ЇШІН
ЌАЖЕТТІ ЌЎЖАТТАР:
- Білім жґніндегі ќўжат (тїпнўсќасы);
- Тестілеу нјтижелері жґніндегі
мемлекеттік сертификат;
- 3х4 см кґлеміндегі 2 фотосурет;
- жеѕілдіктер алуєа ќўќыќ беретін
ќўжаттар (жетімдер, мїгедектер,
республикалыќ жјне халыќаралыќ
олимпиадалардыѕ, конкурстардыѕ
жеѕімпаздары);
- 086-У їлгісіндегі медициналыќ
аныќтама ќаєазы;
- тґлќўжаттыѕ кґшірмесі;
- ќўжаттарды салуєа баулы бума;
- конверт
ЖОО-НА ЌАБЫЛДАНУ ЇШІН
ЌАЖЕТТІ ЌЎЖАТТАР ТІЗІМІ:
- білімі туралы ќўжат (тїпнўсќасы);
- тестілеу нјтижелері жґніндегі
мемлекеттік сертификат (болєан жаєдайда);
- мемлекеттік грант таєайындау
туралы кујлік (болєан жаєдайда);
- 3х4 см кґлеміндегі 6 фотосурет;
- 086-У їлгісіндегі медициналыќ
аныќтама ќаєазы;
- тґлќўжаттыѕ кґшірмесі;
- СТН кґшірмесі;
- ќўжаттарды салуєа баулы бума;
- конверт.
ЖОО-єа тїсу жайлы аќпараттарды
толыєыраќ мына мекенжайдан білуге
болады:
Павлодар ќ. Ломов кґшесі, 45
Тел. (3182) 57-00-15, 47-42-08.
www.ineu.edu.kz
E-mail: cdo@ineu.edu.kz

2008 талапкеріне

Шифр

050102
050103
050108
050109
050112
050113
050114
050115
050116
050117
050118
050119
050123
050121

Кїндізгі оќу (9, 11 сынып бітіргендерге)
Сырттай оќу (11 сынып бітіргендерге)
Аќпараттыќ технологиялар бґлімі
2103002 Электр станциялардыѕ жјне
кішігірім станциаларыныѕ
электр жабдыќтары
2105002 Электрмен ќамтамасыздандыру

0705002

2201002

0712012

Жылу электр станцияларыныѕ
жылу энергетикалыќ
ќондырагылары
3704002 Аќпараттарды ґѕдеу мен
басќарудыѕ автоматтандырылєан
жїйелері (салалар бойынша)
3706002 Есептеу техникалары мен
автоматтандырылєан жїйелерді
баєдарламамен ќамтамасыз ету
Политехникалыќ бґлімі
3002002 Автомобиль кґлігіне техникалыќ
ќызмет кґрсету, жґндеу жјне
пайдалану
4303002 Їйлер мен єимараттар ќўралысын
салу жјне пайдалану
4234002 Тамаќтандыру мекемелерінде
таєамдарын ґндіру технологиясы
жјне оны ўйымдастыру

Экономикалыќ бґлімі
0703002 Ќаржы (салалар бойынша)
0703022 банк ісі
Экономика, бухгалтерлік есеп
жјне аудит (салалар бойынша)
Менеджмент (салалар бойынша)

Гуманитарлыќ бґлімі
0307002
0310012
0314032

Мемлекеттік тілде оќытылмайтын
мектептердегі ќазаќ тілі мен
јдебиеті
Дене шыныќтыру жјне спорт
Бастауыш білім беру

0201022

Ќўќыќтану

0315012

Бейнелеу ґнері жјне сызу

ИнЕУ колледжініѕ КЈСІПТІК
0823001
0820001
0704001
3001001
2916001
3310001
3710001
4305001
4301001

Мамандыќтар

Бастауыш оќытудыѕ педагогикасы мен
јдістемесі
Педагогика жјне психология
Дене шыныќтыру жјне спорт

050203
050205
050224
050207
050210
050212
050213
050216
050222
050301
050304
050420

Математика
Химия
Биология
Тарих
Ќўќыќ жјне экономика негіздері
География
Ќазаќ тілі мен јдебиеті
Орыс тілі мен јдебиеті
Шет тіл: екі шет тіл (аєылшын тілі)
Шет тіл: екі шет тіл (неміс тілі)
Ќазаќ тілінде оќытпайтын мектептердегі
ќазаќ тілі мен јдебиеті
Орыс тілінде оќытпайтын мектептердегі
орыс тілі мен јдебиеті
Тарих
Филология: ќазаќ тілі
Филология: орыс тілі
Аударма ісі
Шетел филологиясы: аєылшын тілі
Шетел филологиясы: неміс тілі
Шетел филологиясы: араб тілі
Шетел филологиясы: ќытай тілі
Шетел филологиясы: француз тілі
Ќўќыќтану
Кеден ісі
Сјулет

050421

Дизайн

050503
050504

Психология
Журналистика

050506
050507
050508
050509
050510
050601
050602
050604
050606
050607
050608
050609
050701
050703
050704

Экономика
Менеджмент
Есеп жјне аудит
Ќаржы
Мемлекеттік жјне жергілікті басќару
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Экология
География
Биотехнология
Аќпараттыќ жїйелер
Есептеу техникасы жјне баєдарламалыќ
ќамтамасыз ету
Металлургия
Машинажасау
Кґлік, кґлік техникасы жјне технологиялары
Жылу энергетикасы
Электр энергетикасы
Бейорганикалыќ заттардыѕ химиялыќ
технологиясы
Органикалыќ заттардыѕ химиялыќ
технологиясы
Азыќ-тїлік таєамдары технологиясы
Ќўрылыс
Ќоршаєан ортаны ќорєау жјне ґмір
тіршілігініѕ ќауіпсіздігі
Стандарттау, метрология
жјне сертификаттау
Зоотехния
Кґлікті пайдалану жјне жїк ќозєалысы мен
тасымалдауды ўйымдастыру

050122

050709
050712
050713
050717
050718
050720
050721
050727
050729
050731
050732
050802
050901
Ескерту:

ИнЕУ – жетістікке апарар жол

орта кјсіптік білім

ЛИЦЕЙІ

Референт - хатшы
Мейрамхана жјне ќонаќ їйі ісініѕ маманы
Есепші
Автокґлік механигі
Газоэлектросварщик
Электрќўрылысшы
ЭЕМ операторы
Јзірлеу жўмыстарыныѕ шебері
Кеѕ бейінді шебер ќўрылысшы

Инновациялыќ Еуразия Университетініѕ
жоєарєы білім алу мамандыќтары

КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУГЕ ЌАТЫСУ
ЇШІН ЌАЖЕТТІ ЌЎЖАТТАР ТІЗІМІ:
- орта білімі туралы ќўжат (тїпнўсќасы);
- 3х4 см кґлеміндегі 2 фотосурет;
- 086-У їлгісіндегі медициналыќ
аныќтама ќаєазы;
- тґлќўжаттыѕ кґшірмесі;
- СТН кґшірмесі;
- ќўжаттарды салуєа баулы бума;
- конверт.

КОЛЛЕДЖ

4 тандамалы
пјні
Биология
Биология
2-шыєармашылыќ
емтихан
Физика
Химия
Биология
Дїние жїзі тарихы
Дїние жїзі тарихы
География
Ќазаќ јдебиеті
Орыс јдебиеті
Шет тіл
Шет тіл
Ќазаќ јдебиеті
Орыс јдебиеті
Дїние жїзі тарихы
Јдебиет
Јдебиет
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Дїние жїзі тарихы
Дїние жїзі тарихы
2-шыєармашылыќ
емтихан
2-шыєармашылыќ
емтихан
Биология
2-шыєармашылыќ
емтихан
География
География
География
География
География
Физика
Физика
Физика
Химия
Биология
Биология
География
Биология
Физика

Профильдік
пјні
Математика
Биология
1-шыєармашылыќ
емтихан
Математика
Химия
Биология
Дїние жїзі тарихы
Дїние жїзі тарихы
География
Ќазаќ јдебиеті
Орыс јдебиеті
Шет тіл
Шет тіл
Ќазаќ јдебиеті
Орыс јдебиеті
Дїние жїзі тарихы
Ана тілі
Ана тілі
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Шет тіл
Дїние жїзі тарихы
Дїние жїзі тарихы
1-шыєармашылыќ
емтихан
1-шыєармашылыќ
емтихан
Биология
1-шыєармашылыќ
емтихан
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика
Химия
Биология
Биология
География
Биология
Математика

2007ж. жартылай ґту балдары
Ќаз. бґлімі Орыс. бґлімі
ж / к а/к
ж/к а/к
96

91

83

80

106
114

102
-

91
116

86
-

81
84
106
105
111
108
98
105
63
85

77
73
103
99
109
107
91
96
83

66
70
86
92
106
99
75
105
86

-

-

109
106

108
-

110
108
67
105
113
101
104 АБ
112
114

60
60
83
86
100
96
68
95
64

69

62

104
-73
112
110
86
105
112
68
111
109
116

99
-

109

-

114

-

106

-

104

-

113
112 АБ
109 АБ
112 АБ
114 АБ
111 АБ
102
107
97
105
109
108
107
107
114

110
109
104
110
108
98
104
93
100
108
106
106
104
101

114
АБ 111 АБ
АБ 107 АБ
АБ 110 АБ
112 АБ
АБ 116
89
92
77
99
93
98
104
96
109

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

107
83
87
102
97
105

96
91
101

Химия

Химия

84

-

Химия
Химия
Физика

Химия
Химия
Математика

96
82
102

75
95

89
75
93

60
79

Физика

Математика

102

98

89

81

Физика
Биология

Математика
Биология

109
81

108
79

102
76

94
72

Физика

Математика

109

107

95

85

АБ - «Алтын белгі» иелері
С спорт жарыстардыѕ жеѕімпаздары
ж/к - негізгі конкурс
а/к - ауыл квотасы

98
74
78
85
91
96

110
105 АБ
111
116
109
72
82
68
93
87
90
100
88
99

78

77
80
87
-

