
Инструкция для абитуриента! 
1. Данная информационная система Управления образования предназначена 

для прохождения конкурса на присвоение места по государственному 
образовательному заказу (далее госзаказ) в колледжи, осуществляющих 
подготовку на специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата 
на 2022-2023 учебный год. 

2. Используя данную информационную систему, абитуриенты имеют 
возможность подать заявления на специалистов среднего звена и 
прикладного бакалавриата выбрав при этом до 4 учебных заведений и до 
4 специальностей и квалификациий и соответствующих учебных 
заведений. Это позволит абитуриентам расширить свои возможности на 
получение места по госзаказу. 

3. При регистрации в информационной системе абитуриенту рекомендуется 
пройти профессиональную диагностику (ссылка на сайт прохождения 
будет указана) и выяснить какие специальности подходят его психотипу. 
Данная профессиональная диагностика носит рекомендательный характер 
и дает возможность в принятии решения при выборе профессии. 

4. Для правильной подачи заявления необходимо соблюдать все 
рекомендуемые шаги от Информационной системы с указанием 
достоверной информации, без ошибок. 

5. Информация по абитуриентам сверяется с Национальной 
образовательной базой данных (НОБД) и при указании недостоверной 
информации, заявление абитуриента будет отклонено. 

6. Особое внимание просим обратить на шаг «Категория квот», т.к все 
квоты должны быть подтверждены прикреплением сканированных 
документов, подтверждавших статус абитуриента. 

7. При заполнении информации просьба указывать достоверную, 
работающую электронную почту, так как вся связь с абитуриентом будет 
осуществляться именно через указанную электронную почту. 

8. Если у абитуриента есть вопросы, он всегда может обратиться в 
выбранный колледж, где с 25 июня работают приемные комиссии с 
графиком работы с 9-00 до 18-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 
14-00 часов. Выходной – воскресенье, праздничные дни. Адреса и 
контакты колледжей находятся в Информационной системе. 

9. Конкурс на присвоение места по государственному образовательному 
заказу будет осуществляться на основании Приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 
578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы технического и 
профессионального образования» путем ранжирования оценок по 
обязательным (язык обучения) и профильным предметам по выбранной 
специальности, квалификации (Приложение 5 данного приказа). 

10. Желаем всем абитуриентам успехов! 
  



Талапкерге арналған нұсқаулық! 
1. Білім беруді басқарудың осы ақпараттық жүйесі 2022-2023 оқу жылына 

орта буын және қолданбалы бакалавриат мамандарын даярлауды жүзеге 
асыратын колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі-
мемлекеттік тапсырыс) бойынша орын беруге конкурстан өтуге арналған. 

2. Осы ақпараттық жүйені қолдана отырып, талапкерлер 4 оқу орнына және 
4 мамандық пен біліктілікке  және тиісті оқу орындарына таңдау арқылы 
орта буын және қолданбалы бакалавриат мамандарына өтініш бере алады. 
Бұл талапкерлерге мемлекеттік тапсырыс бойынша орын алу 
мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

3. Ақпараттық жүйеге тіркелу кезінде талапкерге кәсіби диагностикадан өту 
ұсынылады (өту сайтына сілтеме көрсетіледі) және оның психотипіне 
қандай мамандықтар сәйкес келетінін анықтау ұсынылады. Бұл кәсіби 
диагностика ұсынымдық сипатқа ие және мамандық таңдау кезінде 
шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

4. Өтінішті дұрыс беру үшін қатесіз, сенімді ақпаратты көрсете отырып, 
ақпараттық жүйеден ұсынылған барлық қадамдарды орындау қажет. 

5. Талапкерлер бойынша ақпарат Ұлттық білім беру деректер базасымен 
(ҰБДҚ) салыстырылады және дұрыс емес ақпарат көрсетілсе, талапкердің 
өтініші қабылданбайды. 

6. "Квота санаты" қадамына ерекше назар аударуыңызды сұраймыз, себебі 
барлық квоталар талапкер мәртебесін растайтын сканерленген 
құжаттарды тіркеумен расталуы тиіс. 

7. Ақпаратты толтыру кезінде дұрыс, жұмыс істейтін электрондық поштаны 
көрсетуді сұраймыз, өйткені талапкермен барлық байланыс дәл 
көрсетілген электрондық пошта арқылы жүзеге асырылады. 

8. Егер талапкердің сұрақтары болса, ол әрдайым таңдалған колледжге 
жүгіне алады, онда 25 маусымнан бастап қабылдау комиссиялары жұмыс 
кестесі сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13-00-ден 14-00-ге 
дейін. Демалыс – жексенбі, мереке күндері. Колледждердің мекен-
жайлары мен байланыстары ақпараттық жүйеде. 

 
9. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын беруге арналған 

Конкурс "техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығының негізінде 
таңдап алынған пәндер бойынша міндетті (оқыту тілі) және бейіндік 
пәндер бойынша бағаларды саралау арқылы жүзеге асырылатын болады. 
мамандықтар, біліктіліктер (осы бұйрықтың 5-қосымшасы). 

10. Барлық талапкерлерге сәттілік тілейміз! 
 


