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1. Жалпы ережелер 
 
1.1. Осы Ереже (бұдан әрі – Ереже)  Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетінде (бұдан әрі-Университет)  білім 
алушыларды әлеуметтік қолдау шаралары туралы жоғары деңгейдегі 
дайындық және/немесе халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын білім 
алушыларды қолдау мақсатында әзірленді және әлеуметтік қолдау көрсету 
тәртібін айқындайды. 
 
1.2. Осы Ереженің нормаларын қолдану негізі, білім беру қызметін ақылы 
көрсету шартын жасау және университет студенттерінің қатарына қабылдау 
туралы бұйрық болып табылады. 
 
1.3. Осы Ережеде көзделген әлеуметтік қолдау шараларын барлық 
студенттерге, соның ішінде қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша 
білім алушыларға қолданылады. 
 
2 . Нормативтік сілтемелер 
 
Бұл құжат төмендегі  нормативтік құжаттарда баяндалған талаптар мен 
қағидаттарды ескере отырып әзірленді: 
- Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы; 
- Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңы; 
- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы; 
- Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университетінің жарғысы; 
- ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы қаулысымен бекітілген, 
Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету ережесі. 
 
3. Терминдер мен анықтамалар 

 
3.1. Бұл  Ережеде қамтылған ұғымдар келесі мағынада қолданылады: 

 
Әлеуметтік қолдау шаралары - білім алушылардың белгілі бір санаттары үшін 
университет ұсынатын игіліктер (дарынды балалар, жетім балалар, ерекше 
қажеттіліктері бар, көп балалы отбасылар және т.б.). 
 
Комиссия - әлеуметтік қолдау шараларын алуға үміткер тұлғалардан 
ұсынылған құжаттарды қарау құзыретіне кіретін университет 
қызметкерлерінің ішінен құрылатын алқалы орган. 
 
Қабылдау комиссиясы - ҚР "Білім туралы" Заңына сәйкес құжаттарды 
қабылдау және қабылдау емтихандарын өткізуді ұйымдастыру үшін 
құрылатын алқалы орган. 



 
Атаулы стипендиялар – спорттың, ғылымның, техниканың, 
шығармашылықтың түрлі салаларындағы жетістіктері үшін және оқуда 
жоғары нәтижелілігі үшін дарынды оқушыларды әлеуметтік қолдау түрі. 
 
Портфолио - білім алушының жеке жинақтау бағасы рөлін атқаратын жеке оқу 
жетістіктерінің жиынтығын білдіретін құжаттар кешені. 
 
4. Әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшері және тәртібі 
 
4.1. Әлеуметтік қолдау шаралары және оларды алуға құқығы бар адамдардың 
санаттары осы Ереженің 1-ші және 2-ші қосымшаларында айқындалған. 
 
4.2. Магистратураға/докторантураға шарттық негізде түскен адамдарға 
әлеуметтік қолдау шаралары жеке тәртіпте қаралатын болады. 
 
4.3. Академиялық ұтқырлық бойынша жоғары оқу орнына келген студенттерге 
осы Ереженің 4-ші және 5-ші бөлімдерінде қарастырылған процедураларды 
сақтамай, студенттер үйінде тегін тұру ұсынылады. 
 
4.4. Әлеуметтік қолдау шараларын алуға үміткер білім алушы университеттің 
қабылдау комиссиясына барлық қажетті құжаттарды қоса отырып, ректордың 
атына жазбаша өтініш береді. Өтініш оқу жылы басталғанға дейін 5 (бес) 
жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. 
 
4.5. Ұсынылған құжаттардың толықтығын, негізділігін және заңдылығын 
қарау үшін комиссия құрылады. 
 
4.6. Жеңілдіктер (льгот) алу үшін студент келесі құжаттарды ұсынады: 
(жеңілдіктер санатына байланысты): 

- ҚМПУ ректорының атына өтініш (студенттің аты-жөні, тобы, мекен-
жайы, әлеуметтік жағдайы, сондай-ақ қосымша мәліметтер көрсетілген); 

- студенттің жеке куәлігінің көшірмесі; 
- ата-анасының (немесе анасы, немесе әкесінің) қайтыс болуы туралы 

куәліктің көшірмесі; 
- студент пен ата-анасының мүгедектігін растау туралы анықтама; 
- студентке қамқоршылықты тіркеу туралы атқарушы органнан 

(әкімдіктен) анықтама; 
- транскрипт; 
- грамоталардың, дипломдардың, жарыс хаттамаларының көшірмелері 

және спорт шебері атағын беру туралы бұйрықтың көшірмелері; 
- жұмыс орнынан анықтама (ҚМПУ қызметкерлері үшін), ҚМПУ-да 

оқитын баланың туу туралы куәлігі (ҚМПУ қызметкерлерінің балалары үшін), 
неке қию туралы куәлігі (ҚМПУ қызметкерлерінің жұбайы/зайыбы үшін). 
 



4.7. Комиссия өтініштерді қабылдауды тіркеу журналын жүргізеді және 
барлық өтініштерді келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде қарайды. 
 
4.8. Студенттік құжаттардың көшірмелерімен бірге Комиссияның қарауына 
құжаттардың түпнұсқалары ұсынылады. Қажет болған жағдайда комиссия 
басқа қосымша құжаттарды сұрату жасауға құқылы. 
 
4.9. Студент құжаттарының көшірмелері, комиссияның қарауына ұсынылған 
түпнұсқалардан басқа, қайтарылмайды және арнайы папкаға тігілуі және 
деканатта сақталуы тиіс. 
 
4.10. Студенттің құжаттарын дайындау факультет деканына жүктеледі, содан 
кейін оларды комиссия мүшелеріне таныстыру үшін береді. 
 
4.11. Оқу ақысын төлеуге жеңілдік (льгот) беру туралы шешімді Комиссия 
ашық дауыс беру арқылы қабылдайды. 
 
4.12. Комиссияның жұмысы, егер комиссия отырысына оның құрамының 
кемінде 80% қатысса, жарамды деп танылады. 
 
4.13. Комиссия отырысы жылына 1 рет өткізіледі. 
 
4.14. Комиссия барлық құжаттарды ашық, жариялылық және талқылау 
еркіндігі жағдайында комиссия отырысында қарайды. 
 
4.15. Қаралған құжаттар негізінде шешім көрсетілген комиссия отырысының 
хаттамасы жасалады. 
 
4.16. Комиссия оқу ақысын төлеуге жеңілдік (льгот) беруден бас тартқан 
жағдайда, комиссия отырысының хаттамасы негізінде шешім міндетті түрде 
студентке 3 жұмыс күні ішінде жеткізіледі. 
 
4.17. Комиссия оң шешім қабылдаған жағдайда хаттамада студенттің оқу 
ақысын төлеуге жеңілдік (льгот) беру санаты (жеңілдік мөлшері) көрсетіледі, 
содан кейін осы шешім Ғылыми кеңестің бекітуіне жіберіледі. 
 
4.18. Ғылыми кеңес ұсынылған кандидатураларды қарайды және әлеуметтік 
қолдау шараларын ұсыну/ұсынбау туралы шешім шығарады. 
 
4.19. Ғылыми кеңестің шешімі негізінде әрбір білім алушымен білім беру 
қызметін өтемелі көрсету шартына мөлшері мен мерзімі көрсетілген 
әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы қосымша келісім жасалады. 
 
4.20. Бір уақытта белгіленген оқу ақысын төлеуге қатысты әлеуметтік қолдау 
шараларының бір ғана түрі қолданылуы мүмкін. Білім алушыда бірнеше санат 



бойынша әлеуметтік қолдау шараларын алу құқығы болған жағдайда оған ең 
жоғарғы құқық беріледі. Әлеуметтік қолдау шаралары ретінде осы Ережеде 
көзделген сомалар жинақталмайды. 
 
5. Әлеуметтік қолдау шараларын ұсынуды ұзарту және / немесе тоқтату 
негіздері 
 
5.1. Университеттің білім алушылары үшін әлеуметтік қолдау шаралары бір 
оқу жылына беріледі, егер студент, магистрант, докторант 1 семестрді GPА-
дан 3,0-ден төмен емес аяқтаған жағдайда. 1-академиялық кезеңді (семестрді) 
GPА-дан 3,0-ден кем аяқтаған жағдайда ұсынылған әлеуметтік қолдау 
шаралары 2-академиялық кезеңнен (семестрден) алынады. 
 
5.2. Осы Ереженің 1-ші және  2-ші қосымшасының 1 және 2 тармағында 
қарастырылған санаттарға жатпайтын білім алушылар үшін оқу жылы сәтті 
аяқталған жағдайда келесі оқу жылына әлеуметтік қолдау шараларын ұсынуға 
болады (GPA 3,0-ден төмен емес). 
 
5.4. Ішкі тәртіп ережелерін, университет Жарғысын, Шартты бұзуға 
байланысты, өз еркімен немесе басқа ЖОО-на ауысуына байланысты оқудан 
шығарылған білім алушы университетке оқуға әлеуметтік қолдау ретінде 
алынған соманы өтеуге міндетті. 
 
5.5. Осы Ереже ұйымдармен шарттар немесе мақсатты гранттар бойынша 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранты негізінде оқитын 
студенттерге, магистранттарға, докторанттарға қолданылмайды. 
 
5.6. Осы Ережені университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. 
 
5.7. Құжаттардың уақытылы дайындалуына және дұрыс ресімделуіне бас 
бухгалтер, қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, факультет 
декандары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша академиялық 
бағдарламалар кеңсесінің маманы жауапты болады. 
 
5.8.  Осы Ереженің орындалуын бақылау Ғылыми жұмыс және стратегиялық 
даму жөніндегі проректорға жүктелген. 
 
 
6. Университеттің бюджеттен тыс қаражаты есебінен Өмірзақ 
Сұлтанғазин атындағы атаулы стипендиялар беру конкурсын өткізу 
шарттары 
 
6.1. Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы шәкіртақы университет комиссиясы 
өткізетін конкурстың нәтижесі бойынша бөлінеді. 
 



6.2. Конкурс туралы хабарландыру университет сайтында жарияланады. 
 
6.3. ҰБТ нәтижелері бойынша 130 және одан жоғары балл жинаған және 
мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысу үшін өтінішінде Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетін бірінші және екінші көрсеткен 
мектеп түлектері стипендия алуға үміткер бола алады. 
 
6.4. Стипендиялар осы Ереженің 5.1-тармағын сақтай отырып, бірінші курстан 
бастап оқудың барлық кезеңіне тағайындалады. Атаулы стипендия алу 
стипендияның басқа түрлерін алуға кедергі болмайды. 
 
6.5. Конкурсқа қатысу үшін негіз болып конкурсқа қатысу туралы жазбаша 
өтініш және білім алушының портфолиосы болып табылады.: 
 
6.5.1. Байқауға қатысушы туралы ақпарат (бастапқы екі бет); 
 
6.5.2. "Менің жетістіктерім" бөлімінде соңғы 3 жылда грамоталар, 
сертификаттар, дипломдар, алғыс хаттар және т.б. болуы тиіс. 
 
6.5.3. "Менің жарияланымым" бөлімінде түрлі ғылыми және шығармашылық 
жобаларға қатысу нәтижелері бойынша жарияланымдар тізімі болуы тиіс. 
Жарияланым болмаған жағдайда тізім қоса берілмейді. 
 
6.5.4. "Менің болашаққа жоспарым" бөлімі қатысушының эссе жазған (көлемі 
– A4 форматындағы 1 бет), онда ол өзінің мақсаттары мен болашаққа арналған 
жоспарлары туралы айта алады: жоспарланып отырған негізгі мамандық, 
қосымша мамандық, хобби, қызығушылығы және т.б. сонымен қатар, 
қатысушы өзінің қандай да бір мамандық таңдауын түсіндіруі және 
қорытынды жасауы тиіс. 
 
6.6. Портфолио қағаз түрінде ұсынылады. 
 
7. Өзгерістер 
 
7.1. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу әзірлеушінің рұқсаты 
бойынша ғана жүзеге асырылады және өзгеріс туралы хабарлама түрінде оның 
қолы қойылған құжатпен ресімделеді. Өзгерту туралы хабарлама парағы 
белгіленген нысанға сәйкес ресімделеді және осы Ереже орналасқан барлық 
құрылымдық бөлімшелерге беріледі. «Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетінің білім алушыларын әлеуметтік 
қолдау шаралары туралы ереженің» түпнұсқасына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу, жұмыс даналары Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) 
рәсімдерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. Сақтауға берілген ережеге 
өзгерістер туралы хабарлама шығаруды, әзірлеуші бөлімше ғана жүргізеді. 



Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағына міндетті түрде белгі 
қоя отырып, әзірлеуші енгізеді. 
 
7.2. Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу үшін тіркеуші кеңсесі жауапты болады. 
 
7.3. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіздер: 

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар; 

- ректордың бұйрықтары; 
- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 
- құрылымдық бөлімшелерді қайта ұйымдастыру; 
- Тіркеуші Кеңсесінің рұқсатымен өзгерістер енгізу себептері көрсетілген 

факультет декандарының қызметтік жазбасы. 
 
7.4. Бөлімшенің атауы өзгерген жағдайда ереже ауыстырылуға тиіс. 
 
7.5. Университетте бар күші жойылған Ереженің барлық даналары 
ауыстырылған жағдайда алынып, жаңасымен алмастырылуы тиіс. 
7.6. Ескірген ережені ауыстыру және алып қою үшін тіркеуші кеңсесі жауапты 
болады. 
7.7. Күші жойылған ережелер күшін жою үшін "күші жойылды" деген жазу 
жасаған адамның қолы көрсетіліп, "күші жойылды" деген жазумен белгіленеді 
және мұрағатқа салынады. Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін 
пайдаланылмайды. 
 
8. Келісу, сақтау және тарату 
 
8.1. Ережені Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің 
талаптарына сәйкес келісуді заң кеңсесі жүзеге асырады. 
 
8.2. Ережені академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
проректор әзірлейді. Ереже төмендегі тұлғалармен келісіледі: 

- ғылыми жұмыс және стратегиялық даму жөніндегі проректор; 
- бас бухгалтер; 
- жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы; 
- Тіркеуші офисінің бастығы; 
- Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 
- заң кеңсесінің бастығы. 

 
8.3. Ережені ректор бекітеді және ол жойылғанға дейін әрекет етеді. 
 
8.4. Ереженің түпнұсқасы Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 
бөлімінде сақталады, оның сақталуына Құжаттамалық қамтамасыз ету және 
бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады. 



 
8.5. Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын таратуды Құжаттамалық 
қамтамасыз ету және бақылау бөлімі жүзеге асырады. 
 
8.6. Бөлімшенің есепке алынған жұмыс данасының сақталуына құрылымдық 
бөлімшенің басшысы жауапты болады. 
 
 

1-Қосымша 
 

Университетте оқу ақысын төлеу үшін әлеуметтік қолдау шаралары 
 
№ Санаттар Әлеуметтік 

қолдау 
шарасының 
мөлшері 
(теңгемен) 
ақылы 
білім беру 
қызметінің  
шартында 
көрсетілген 
мөлшерден 
(сомадан) 
(университеке 
бакалавриатқа 
түсушілер 
үшін) 

Білім беру 
қызметтерін 
ақылы 
көрсету 
шартында 
көрсетілген 
сомадан 
(теңгемен( 
әлеуметтік 
қолдау 
шараларының 
мөлшері (білім 
алушылар 
үшін) 

Ескертулер 

1 Жетім балалар 100% 100% Барлық оқу 
кезеңінде 

2 Ата-анасының 
қамқорынан 
айырылғандар 

40% 40% Барлық оқу 
кезеңінде 

3 1, 2-ші топтағы 
мүгедек жандар, туа 
мүгедек және 
мүгедек балалар 
арасынан 

40% 40% Барлық оқу 
кезеңінде 

4 Әке-анасы 
университет 
қызметкері, 
оқытушысы және 
аттестатта тек «4» 
пен «5» бар білім 
алушылар 

10% 10% Оқуға 
Ереженің 5.1-
тармағын 
сақтаған 
жағдайда 
түсушілерге-
бірінші 



семестрге , 
бұдан әрі 
ақылы қызмет 
көрсету 
шартына 
қосымша 
келісімге 
сәйкес 

5 Университетте бір 
отбасының екі немесе 
одан көп мүшесі 
білім алған жағдайда 

«2» - 10% 
«3» - 15% 

«2» - 10% 
«3» - 15% 

Ереженің 5.1-
5.2 тармағын 
сақтаған 
жағдайда 
түсушілерге-
бірінші 
семестрге , 
бұдан әрі 
ақылы қызмет 
көрсету 
шартына 
қосымша 
келісімге 
сәйкес 

6 Аке-анасы, екеуі де 
мүгедек болған 
жағдайда (1 немесе 2 
топ) 

20% 20% 

7 Көпбалалы отбасы, 
яғни ата-аналары 
Күміс, алтын алқа 
иегерлері болған 
жағдайда 

10% 10% Барлық оқу 
кезеңінде 

8 «Дарын» аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік 
орталығының 
ұйымдастыруымен 
өткен химия, физика, 
биологоия, 
информатикадан 
өткен 
олимпиадалардың 1-
ші дәрежелі диплом 
иегерлері 

100%  Бірінші оқу 
жылында 

9 Мектеп 
оқушыларына 
арналған 
университеттік 
олимпиадалардың  1-
ші дәрежелі диплом 
иегерлері 

100%  Бірінші оқу 
жылында 



10 Мектеп 
оқушыларына 
арналған 
университеттік 
олимпиадалардың  2-
ші дәрежелі диплом 
иегерлері 

75%  Бірінші оқу 
жылында 

11 Мектеп 
оқушыларына 
арналған 
университеттік 
олимпиадалардың  3-
ші дәрежелі диплом 
иегерлері 

50%  Бірінші оқу 
жылында 

12 Ерекше үлгідегі 
аттестаты бар мектеп 
түлектері 

40%  Бірінші оқу 
жылында 

14 «Алтын белгі» иегері 
болған мектеп түлегі 

50%  Бірінші оқу 
жылында 

15 ҚР жалпы орта білім 
беру мектептерінің 
түлектеріне, ҰБТ 
сертификаты бар 
немесе АКТ-гі байқау 
балы 125 және одан 
жоғары, 
университеттің 
бірінші мамандығы 
көрсетлген 
мемлекеттік білім 
гранттарын иеленген 
анықтамасын көрсету 

50%  Осы ереженің 
5.1 тармағын 
ескерген 
жағдайда 
барлық оқу 
кезеңінде 

16 Халықаралық, 
республикалық, 
президенттік 
олимпиадалар мен 
ғылыми жобалар 
конкурстарының 
жеңімпаздарына 
(бірінші, екінші және 
үшінші дәрежелі 
дипломдармен 
марапатталған) 
немесе конкурс 

25%  Бірінші оқу 
жылында 



17 ҚР жалпы орта білім 
беру мектептерінің 
түлектеріне, 
сертификаты бар 
TOEFL - 
шекті деңгей 477-ден 
төмен емес 
(жазбаша), 153 
(ЕТҚ), 53 
(iBT) немесе 
сертификат 
IELTS - 
шекті деңгей 6.0 
төмен емес 

50%  Бірінші оқу 
жылында 

19 Бірінші қыркүйек 
айына дейін 100% 
оқу ақысын төлеген 
жағдайда 

10% 10% Ағымдағы 
оқу жылында 

20 Олимпиада 
Ойындарының 
Чемпиондарына, 
Азия ойындарының 
чемпионаттарына, 
спорт түрлері 
бойынша Әлем, 
Еуропа және Азия 
чемпионаттары мен 
кубоктарының 
чемпиондарына 

100% 100% Барлық оқу 
кезеңінде 

21 Олимпиада 
ойындарының 
жүлдегерлеріне (2, 3 
орын), 
Азия ойындарының 
чемпионаттарына, 
спорт түрлері 
бойынша Әлем, 
Еуропа және Азия 
чемпионаттары мен 
кубоктарының 
чемпиондарына 

50% 50% Барлық оқу 
кезеңінде 

22 «Халықаралық спорт 
шебері» нормативін 
орындаған 
студенттерге 

 25% Барлық оқу 
кезеңінде 



23 «ҚР спорт шебері» 
нормативін 
орындаған 
студенттерге 

 15% Барлық оқу 
кезеңінде 

24 Орындаушылық 
шеберліктің 
халықаралық 
конкурстарының 
(шығармашылық 
конкурстардың) 
лауреаттарына 

100% 100% Барлық оқу 
кезеңінде 

25 Орындаушылық 
шеберліктің 
республикалық 
конкурстарының 
(шығармашылық 
конкурстардың) 
лауреаттарына 

50% 50% Барлық оқу 
кезеңінде 

26 ҚМПУ құрама 
командаларының 
мүшелеріне және 
республикалық пән 
олимпиадаларыдың I, 
II, III орын алған 
студенттерге 
(болған жағдайда 
қайтадан жеңіс 
сомасы екі еселенеді) 

 25% Оқу жылына 

27 Шет тілі: екі шет тілі 
5В011900 
мамандығына түскен 
ПОҚ мен 
университет 
қызметкерлеріне 
 

10% 10% Барлық оқу 
кезеңінде 

28 ҚР тұруға құқығы 
бар, шетелде білім 
лаушыларға 

10% 10% Оқуға 
түскедерге – 
1-шң семестр, 
әрі қарай 
ақылы білім 
беру қызметі 
Ереженің 5.1 
тармағы 
ескерілген 
жағдайда 



29 Студенттік 
Парламент 
шешімімен белсенді 
студенттерге 
(жылына 5 адамнан 
артық емес) 

 15% Ереженің 5.1 
тармағы 
ескерілген 
жағдайда 
барлық оқу 
жылына 

 

Қосымша 2 

Магистратураға түсушілер үшін оқу ақысын төлеуге 
әлеуметтік қолдау шаралары 

 
№ Санаттар Білім беру 

қызметтерін ақылы 
көрсету шартында 
көрсетілген 
сомадан теңгеде 
әлеуметтік қолдау 
шарасының 
мөлшері 

Ескерту 
 
 
 
  

1 Жасқа дейінгі 
жетімдерге 23 

100% Ереженің 5.1 тармағы 
ескерілген жағдайда 
барлық оқу жылына 
ақылы қызмет көрсету 

2 1, 2-ші топтағы 
мүгедек жандар, туа 
мүгедек және 
мүгедек балалар 
арасынан 

100% Ереженің 5.1 тармағы 
ескерілген жағдайда 
барлық оқу жылына 
ақылы қызмет көрсету 

3 Әке-анасы 
университет 
қызметкері, 

10% Ереженің 5.1 тармағы 
ескерілген жағдайда 
барлық оқу жылына 
ақылы қызмет көрсету 

4 Бір ұйымнан 
ұсынылған 
тұлғаларға 
корпоративтік 
жеңілдік 
- 5 адам 
- 10 адам 
- 10 адамнан жоғары 

 
 
 
 
 

10% 
15% 
20% 

Бірінші оқу жылына 

5 Ағымдағы оқу 
жылына 1-ші 
қыркүйекке дейін 

10% Ағымдағы оқу жылына 



100% оқу ақысын 
төлеген жағдайда 

6 Ағымдағы оқу 
жылына, екі жылдық 
оқу мерзімі кезінде 1-
ші қыркүйекке дейін 
100% оқу ақысын 
төлеген жағдайда 

20% Барлық оқу жылына 

7 «Үздік» дипломы бар 
білім алушы 

20% Бірінші оқу жылына 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


