
М.Әуезов атындағы ОҚУ мемлекеттік білім гранты негізінде оқыған студенттердің 

босаған орындары жөніндегі мәлімет 01.01.2022ж. 

 

Күндізгі бөлім 

 

№ 

ББ 

тобының 

номері 

Білім бағдарламасы 

тобының атауы 

Білім 

бағдарлам

асының 

коды 

Білім бағдарламасының 

атауы 

Бос 

орындар 

саны 

1 курс (2021-2022 о.ж) 

1 В055 
Математика және 

статистика 
6В05410 Математика 2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

В057 
Ақпараттық 

технологиялар 

6B06110 Информатика 

2 

6B06111 
Компьютерлік ғылымдар және 

программалық инженерия 

6B06120 Ақпараттық жүйелер 

6B06130 
Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

6B06150 
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар және қауіпсіздік 

6B06140 
Математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

3 В062 
Электр техникасы және 

энергетика 

6B07140 Жылуэнергетика 

1 6B07150 Электрэнергетика 

6B07151 Электрмен жабдықтау 

4 В063 
Электр техникасы және 

автоматтандыру 
6B07110 Автоматтандыру және басқару 2 

 

 

 

5 

 

 

 
В068 Азық-түлік өнімдерінің 

өндірісі 

6В07242 
Өсімдік майлары және майлар 

технологиясы 

1 
6B07241 

Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы 

6B07250 
Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

6B07252 
Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы 

6 В072 
Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы 

6B07270  Фармацевтік өндіріс технологиясы 

2 
6B07271 

Фармацевтикалық және 

парфюмерлік-косметикалық 

құралдар технологиясы 

7 В074 

Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және құрылыс 

 

6B07320 Құрылыс 

1 

6B07321 

 Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы 

6B07322 

Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы 

6B07323 

Сумен жабдықтау және 

канализация 

6B07330 

Сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

және су ресурстарын қорғау 

6B07340  

Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 
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8 В076 

Стандарттау, 

сертификаттау және 

метрология  

(салалар бойынша) 

6B07510  
Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) 
1 

6B07513 Метрология 

9 В083 Ветеринария 6В09111 Ветеринарлық медицина 2 

10 В090 Әлеуметтік жұмыс  6B11410  Әлеуметтік жұмыс  1 

Курс бойынша барлығы: 15 

2 курс (2020-2021 о.ж) 

1 В017 
Орыс тілі мен әдебиеті 
мұғалімдерін даярлау 

6B01720 Орыс тілі мен әдебиеті 1 

2 В018 
Шет тілі мұғалімдерін 

даярлау 
6В01730 Шет тілі: екі шет тілі 2 

3 В044 
Менеджмент және 

басқару 

6B04120  Менеджмент 

2 6B04150 
Мемлекеттік және жергілікті 

басқару 
6B04110  Экономика 

4 В053 Химия 
6В05320 Химия 

1 
6B05330 

Химиялық инженериядағы заттар 

мен материалдарды сараптау 

5 В057 
Ақпараттық 

технологиялар 

(қысқартылған) 

6B06110 Информатика 

1 

6B06111 
Компьютерлік ғылымдар және 

программалық инженерия 
6B06120 Ақпараттық жүйелер 

6B06130 
Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету  

6B06150 
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар және қауіпсіздік 

6B06140 
Математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

6 В062 
Электр техникасы және 

энергетика 

6B07140  Жылу энергетика 

2 6B07150  Электрэнергетика 

6B07151 Электрмен жабдықтау 

7 В063 
Электр техникасы және  

автоматтандыру 
6B07110 Автоматтандыру және басқару 3 

8 В068 
Тамақ өнімдерінің 

өндірісі 

6В07242 
Өсімдік майлары және майлар 

технологиясы 

2 

6B07241 
Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы 

6B07250 
Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

6B07252 
Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы 

9 В070 
Тоқыма: киім, аяқ киім 

және былғары 

бұйымдары 

6В07230 
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы 
1 

6B07260 
Тоқыма материалдарының 

технологиясы мен жобалануы 

10 В071 
Тау-кен ісі және 

пайдалы қазбаларды 

өндіру 

6В07210 Мұнай газ ісі 

1 

6B07215 
Мұнай және газ өндіру 

объектілерін пайдалану және 

оларға қызмет көрсету 

6B07216 
Газ мұнай құбырларын және газ 

мұнай қоймаларын пайдалану 

6B07220 Металлургия 
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11 В072 
Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы 

6B07270  Фармацевтік өндіріс технологиясы 

1 
6B07271 

Фармацевтикалық және 

парфюмерлік-косметикалық 

құралдар технологиясы 

12 В074 
Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және құрылыс 

6B07320  Құрылыс 

3 

6B07321 
Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы 

6B07322 
Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы 

6B07323 
Сумен жабдықтау және 

канализация 

6B07330 
Сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

және су ресурстарын қорғау 

6B07340  
Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

13 

  6B07320  Құрылыс 

1 

В074 
Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және құрылыс 

(қысқартылған) 

6B07321 

Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы 

6B07322 

Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы 

6B07323 

Сумен жабдықтау және 

канализация 

 
6B07330 

Сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

және су ресурстарын қорғау 

  6B07340  

Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

14 В075 
Кадастр және жерге 

орналастыру 
6B07360 Кадастр 

4 
6B07350 Жерге орналастыру 

15 В077 Өсімдік шаруашылығы 

6B08110  Агрономия 

2 

6B08120  Топырақтану және агрохимия 

6B08130 Өсімдік қорғау және карантин 

6B08140 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 

6B08150 
Орман шаруашылығын қорғау 

және карантин 

16 В092 Тынығу 

6B11120 Мәдени-тынығу жұмысы 

2 
6B11121 

Продюсер және театр 

қойылымдарының технологиясы 

6B11124 
Мәдени-тынығуқызметі және 

эстрадалық ән салу 

17 В094 
Санитарлық-

профилактикалық іс-

шаралар 
6B11210 

Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 
1 

Курс бойынша барлығы: 30 

3 курс (2019-2020 о.ж) 

1 В005 
Дене шынықтыру 

мұғалімдерін даярлау 
6В01440 Дене шынықтыру және спорт 1 

2 В007 
Көркем еңбек және сызу 

мұғалімдерін даярлау 

6B01430  Бейнелеу өнері және сызу 

1 6B01431 

Визуалды өнер, көркем еңбек, 

графика және жобалау 

6В01450 Кәсіптік оқыту 

6B01451 Көркем еңбек және сызу 
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3 В017 
Орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімдерін даярлау 6B01720 

Орыс тілі мен әдебиеті 

 
1 

4 В032 Философия және этика 6B02210 Философия 2 

5 В050 
Биология және сабақтас 

ғылымдар 

6B05110 Биология 
1 

6B05120 Биотехнология 

6 В054 Физика 6В05310 Физика 1 

7 В055 
Математика және 

статистика 
6В05410 Математика 1 

8 В060 
Химиялық инженерия 

және процестер 

6B07160  
Бейорганикалық заттардың 

химиялық технологиясы 

1 

6B07161 
Processing of mineral and 

technogenic raw materials 

6B07162 
Электрохимиялық өндірістер 

технологиясы 

6B07170  
Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы 

6B07171  Мұнай химия 

6B07172 
Мұнай және газ өңдеу 

технологиясы 

6B07190  
Балқуы қиын бейметалл және 

силикатты материалдардың 

химиялық технологиясы 

6B07191 
Керамика,шыны және кристалдар 

сараптамасы 

9 В064 
Механика және металл 

өңдеу 

6B07180 
Технологиялық машиналар және 

жабдықтар (салалар бойынша) 

1 

6B07181 
Мұнай және газ өнеркәсібінің 

машиналары мен жабдықтары 

6B07182 
Тамақ өндірісінің машиналары мен 

аппараттары 

6B07120 Машина жасау 

6B07121 Машина жасау технологиясы 

6B07122 
Құю өндірісі және металдарды 

қысыммен өңдеу 

6B07123 
Пісіру өндірісін жобалау және 

ұйымдастыру 

10 В068 
Азық-түлік өнімдерінің 

өндірісі 

6В07250 
Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

1 

6В07241 
Өсімдік майлары және майлар 

технологиясы 

6B07242 
Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы 

6B07252 
Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы 

11 В070 
Тоқыма: киім, аяқ киім 

және былғары 

бұйымдары 

6В07230 
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының 

технологиясы және құрастырылуы 
3 

6В07260 
Тоқыма материалдарының 

технологиясы және жобалануы 

 

 

 

12 

 

 

 

В074 

 

Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және құрылыс 

6B07320  Құрылыс  

 

 

 

2 

6B07321 

Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы 

6B07322 

Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы 
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http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/22927
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http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/25506
http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/25506
http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/28452
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6B07323 

Сумен жабдықтау және 

канализация 

6B07330 

Сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

және су ресурстарын қорғау 

6B07340  
Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

13 В074 

 

Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және құрылыс 

(қысқартылған) 

6B07320  
Құрылыс 

1 

6B07321 

Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы 

6B07322 

Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы 

6B07323 

Сумен жабдықтау және 

канализация 

6B07330 

Сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

және су ресурстарын қорғау 

6B07340  

Құрылыс материалдарын, 

бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

14 В077 Өсімдік шаруашылығы 

6B08110  Агрономия 

2 

6B08120  Топырақтану және агрохимия 

6B08130 Өсімдік қорғау және карантин 

6B08140 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 

6B08150 

Орман шаруашылығын қорғау 

және карантин 

15 В082 
Су ресурстары және 

суды пайдалану 6B08610 

Су ресурстары және суды 

пайдалану 
1 

16 В083 Ветеринария 6В09111 Ветеринарлық медицина 3 

Курс бойынша барлығы: 23 

 

  

 

№ 
Мамандық 

шифры 
Мамандық атауы 

Бос  

орындар саны 

4 курс (2018-2019 о.ж.) 
1 5В042000 Сәулет 1 
2 5В070200 Автоматтандыру және басқару 1 
3 5В070800 Мұнай газ ісі 1 
4 5В080100 Агрономия 1 

5 5В120100 Ветеринарлық медицина 1 

Курс бойынша барлығы: 5 

Бакалавриат бойынша жалпы: 73 
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М.Әуезов атындағы ОҚУ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру гранттары туралы мәлімет 01.01.2022ж. 

 

Магистратура 

 

№ 
ББ 

тобының 

номері 

Білім бағдарламасы 

тобының атауы 

Білім 

бағдарламас

ының коды 
Білім бағдарламасының атауы 

Бос  
орындар 

саны 

1 курс (2021-2022 о.ж) 

1 M010 
Математика мұғалімдерін 

даярлау 
7M01510 Математика (2 жыл) 1 

2 M011 
Физика мұғалімдерін 

даярлау 

7M01520 Физика (2 жыл) 

1 
7M01522 

Физика және информатика 

STEM оқыту негіздерімен 

 (2 жыл) 

Курс бойынша барлығы: 2 

Университет бойынша барлығы: 75 
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