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ТКББ-ға түсу процесі

Басшы үшін тиімді 
шешім



Процестің негізгі қатысушылары 
Қолданушылардың рөлдері

Талапкер Колледждың қабылдау 
комиссиясының 

қызметкері

Колледж 
директоры



Оқу орнының сипаттамасы мен талапкерлерге 
қойылатын талаптарды толтыру 
ТКББ қызметкері

1. Жеке кабинетке кіру, “Колледж профайлы” бөлімін ашу;
2. Толтыратын ұяшықтар:

Колледж атауы
Байланыс
Оқу орнының сипаттамасы
Оқуға қабылдану талаптары 

3. “Сақтау” батырмасын басқаннан кейін қабылдау 
комиссиясының барлық мəліметі шығады. 

Заполнение описания и 
требований к поступлению



Қабылдау комиссиясын құру
ТКББ қызметкері

1. Жеке кабинетке кіру;
2. «Комиссиялар» бөлімінде «Комиссия құру» таңдау:

Қабылдау комиссиясының басталуын, өтінім қабылдау мерзімін, мамандық таңдап «Мамандық қосу»  
батырмасын басады содан кейін сыныптар бойынша бөлінген оқу грантының санын еңгізеді (қабылдау 
2 рет жүргізілсе - екінші қабылдау комиссиясы қабылданады);
3. «Сақтау» батырмасын басу.

Қабылдау комиссиясын құру



Колледжге түсуге өтінім беру
Талапкер

1. Порталға тіркелу
2. Басты бетте “Өтінім беру” батырмасын басу немесе колледждер тізімін ашу
3. Қалаған колледжды таңдау
4. Колледждың жеке парақшасында оқу орнының сипаттамасымен, колледжге қабылдану 

талаптарымен танысу, мамандықтар бойынша грант санын білу
5. Колледждер бойынша ақпаратпен танысып, өтінім жіберу



Колледжге түсуге өтінім беру
Талапкер

1. Өтінім берерде сауалнаманы толтыру, білім деңгейін көрсету (9/11 сынып) 
2. Мəліметтерді толтырып, тізім бойынша құжаттарды жүктеу
3. Құжаттар жүктелген соң, өтінім берілді деп есептеледі. Колледж қызметкерлері өтінімді 

қарастырып, байқауға қатысуға қабылдайды.



Проверка документов 
Сотрудник ТиПО

1. Заходит на портал, нажимает “Проверка документов”
2. В списке заявок принимает заявки на тестирование, в случае если имеются ошибки сотрудник 

школы направляет “На доработку” 

Подтвердить На доработку



Тестілеу мерзімін белгілеу
ТКББ қызметкері

1. Порталға кіріп, “Тестілеу мерзімін белгілеу” батырмасын басу
2. Пайда болған парақшада тестілеудің өтетін күні мен орнын белгілеу
3. Барлық талапкерге E-mail жəне SMS хабарлама жіберіледі



Тестілеуді өткізу
ТКББ қызметкері

1. Тестілеу күні ТКББ қызметкері порталдағы жеке кабинетіне кіріп, “Тестілеуді бастау” батырмасын 
басуы қажет 

2. Пайда болған парақшада ТКББ қызметкері тестілеуге келген талапкерлерді белгілеп, растайды. 
3. Тестілеуге келген талапкерлерге жүйе бірреттік коды бар хабарлама жібереді. Талапкер келген коды 

енгізіп, тест тапсыруды бастайды. 
4. Тест аяқталған соң, жүйе тестілеуге қолжетімділікті жабады. 



Тестілеуден өту
Талапкер

1. Порталға кіріп, тестті бастау үшін кодты енгізіп, іске қосу
2. Жүйе əрбір талапкерге тестті ашады. Талапкер тест сұрақтарының жауабын белгілейді.



Тестілеу нəтижесін жариялау
ТКББ қызметкері

1. ТКББ қызметкері жеке кабинентінде “Тестілеуді аяқтау” батырмасын басуы қажет
2. Тестілеу аяқталған соң, порталдың басты бетінде “Байқау нəтижесі” бөлімінде тест тапсырған 

талапкерлер тізімі жарияланады.



Байқаудың жабылуы 
ТКББ қызметкері

1. Байқауды аяқтау үшін мектептің жауапты маманы “Байқауды жабу” батырмасын басады. 
Байқаудан сəтті өтіп, мектепке қабылданған əрбір оқушыға білім беру қызметін көрсету туралы 
келісімшарт нөмірін көрсетеді.

2. Барлық келісімшарт нөмірі көрсетілген соң, жүйе байқауды жабады.


