
М.Әуезов атындағы ОҚУ мемлекеттік білім гранты негізінде оқыған студенттердің 

босаған орындары жөніндегі мәлімет 01.03.2022ж. 

 

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 В028 Хореография 6В02130 Хореография 1 

2 В065 
Көлік құралдары 

 

6В07130 
Көлік, көліктік техника және 

технологиялар 
1 

6В07131 
Автосервис және фирмалық 

қызмет көрсету 

 

 

 

3 

 

 

 
В068 Азық-түлік өнімдерінің 

өндірісі 

6В07241 
Өсімдік майлары және майлар 

технологиясы 

1 
6B07242 

Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы 

6B07250 
Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

6B07252 
Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы 

4 В075 
Кадастр және жерге 

орналастыру 

6В07360 Кадастр 

1 

6В07350 Жерге орналастыру 

5 В076 

Стандарттау, 

сертификаттау және 

метрология  

(салалар бойынша) 

6B07510  
Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) 
1 

6B07513 Метрология 

6 В077 Өсімдік шаруашылығы 

6B08110 Агрономия 

4 

6B08120  Топырақтану және агрохимия 

6B08130 Өсімдік қорғау және карантин 

6B08140 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 

6B08150 

Орман шаруашылығын қорғау 

және карантин 

7 В083 Ветеринария 6В09111 Ветеринарлық медицина 5 

Курс бойынша барлығы: 14 

2 курс (2020-2021 о.ж) 

1 В032 Философия және этика 6B02210  Философия 1 

2 В065 
Көлік құралдары 

 

6B07130 
Көлік, көліктік техника және 

технологиялар 
1 

6B07131  
Автосервис және фирмалық 

қызмет көрсету 

3 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 

4 В072 Фармацевтикалық 6B07270  Фармацевтік өндіріс технологиясы 1 
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өндіріс технологиясы 
6B07271 

Фармацевтикалық және 

парфюмерлік-косметикалық 

құралдар технологиясы 

 

 

 

5 

 

 

 

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 

Курс бойынша барлығы: 5 

3 курс (2019-2020 о.ж) 

1 В005 
Дене шынықтыру 

мұғалімдерін даярлау 
6В01440 Дене шынықтыру және спорт 1 

2 В054 Физика 6В05310 Физика 1 

3 В068 
Азық-түлік өнімдерінің 

өндірісі 

6В07250 
Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

2 

6В07241 
Өсімдік майлары және майлар 

технологиясы 

6B07242 
Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы 

6B07252 
Қантты заттар және қантты 

кондитерлік өнімдер технологиясы 
4 В083 Ветеринария 6В09111 Ветеринарлық медицина 1 

Курс бойынша барлығы: 5 
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М.Әуезов атындағы ОҚУ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру гранттары туралы мәлімет 01.03.2022ж. 

 

Магистратура 

 

 

№ 

ББ 

тобының 

номері 

Білім бағдарламасы 

тобының атауы 

Білім 

бағдарлам

асының 

коды 

Білім бағдарламасының 

атауы 

Бос  

орындар 

саны 

1 курс (2021-2022 о.ж) 

1 M035 

Сән, интерьер дизайны 

және өнеркәсіптік 

дизайн 

7M02170 Дизайн  (2 жыл) 1 

2 M082 Биотехнология 7M05123 Биотехнология (2 жыл) 1 

3 М103 
Механика және металл 

өңдеу 

7M07120 Машинажасау (2 жыл) 

1 
7M07183 

Мұнай-газ кешені 

кәсіпорындарының 

технологиялық 

машиналары мен 

жабдықтары  (2 жыл) 

4 М124 Құрылыс 7M07320  Құрылыс (2 жыл) 1 

Курс бойынша барлығы: 4 

Университет бойынша барлығы: 28 
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