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1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

1.1. Осы Ереже «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамында студенттерге ақылы негізде 

жеңілдіктер беру тәртібін анықтайды. 

1.2. Осы Ереже экономикалық жоспарлау және қаржы департаменттің қызметкерлері, 

факультет декандары және оқу процессін ұйымдастыруға қатысатын құрылымдық 

бөлімшелердің басшылары үшін міндетті болып табылады. 

  

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

2.1. Осы құжат келесі нормативтік құжаттарда көрсетілген талаптар мен принциптерді 

ескере отырып әзірленді: 

1) 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» заңы; 

2) 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 

мүлік туралы» заңы; 

3) 2020 жылғы 25 мамырдағы №315 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті Төрағасының  бұйрығымен 

бекітілген Университет жарғысы. 

  

3. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1. Осы Ережеде қамтылған ұғымдар келесі мағынада қолданылады: 

 

1) Жеңілдік – бұл білім беру қызметтері үшін төлемнің осы Қағидаларда 

белгіленген қолданылу мөлшері мен мерзіміне азаюының пайызы. 

2) Комиссия – бұл қажет болған жағдайда шақырылатын, университеттің 

қызметкерлері мен студенттерінің санынан құралған, жұмысы әлеуметтік 

ауыртпалық болып табылатын және ақы төлеуді көздемейтін алқалы орган. 

3)  СҚКТО - студенттерге қызмет көрсету және тіркеу орталығы.       
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4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

4.1. Оқу ақысына жеңілдіктер күндізгі бөлім студенттеріне оқытудың барлық 

бағыттары бойынша осы Ереженің талаптарына сәйкес беріледі. 

4.2. Гранттары бойынша және келісім-шарт бойынша кәсіпорындар есебінен оқитын 

адамдарға оқу ақысына жеңілдіктер берілмейді. 

4.3. Белгіленген оқу ақысына қатысты бір уақытта жеңілдіктердің тек бір түрі ғана 

қолданылады. Егер студент бірнеше себептер бойынша жеңілдіктерге құқылы 

болса, оған бір максималды жеңілдік беріледі. Осы Ережеде көзделген жеңілдіктер 

жиынтық болып табылмайды.  

 

5. ЖЕҢІЛДІКТЕРДІҢ МӨЛШЕРІ 

5.1. Күндізгі оқу бөлімінде студенттерге ақылы негізде жеңілдіктердің келесі түрлері 

мен мөлшерлері қарастырылған: 

1) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған адамдарға, жетім балаларға 

барлық оқу кезеңінде оқыту құнының 10% жеңілдік беріледі; 

2) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған адамдарға, жетім балаларға білім 

алушының тек А, А- бағалары болған жағдайда және «қанағаттанарлықсыз» 

баламасына сәйкес келетін «FX», «F» бағасы бар қорытынды бақылауды қайта 

тапсырмаған жағдайда, бір академиялық кезеңге оқу құнының 20%  мөлшерінде 

жеңілдік беріледі; 

3) мүмкіндіктері шектеулі адамдарға А, А-, В +, В, В-, С+ бағалары болған 

жағдайда және «қанағаттанарлықсыз» баламасына сәйкес келетін «FX» бағасы бар 

қорытынды бақылауды қайта тапсырмаған жағдайда, бір академиялық кезеңге оқу 

құнының 10%  мөлшерінде жеңілдік беріледі; 

4) М.Қозыбаев атындағы СҚУ қызметкерлерінің балаларына А, А-, В +, В 

бағалары болған жағдайда және «қанағаттанарлықсыз» баламасына сәйкес келетін 

«FX» бағасы бар қорытынды бақылауды қайта тапсырмаған жағдайда, бір 

академиялық кезеңге оқу құнының 10%  мөлшерінде жеңілдік беріледі; 

5) М.Козыбаев атындағы университетінде бір мезгілде екі және одан да көп 

мүшесі оқитын отбасы өкілдеріне (отбасының әрбір мүшесіне) академиялық 

кезеңге растайтын құжаттарды ұсынған кезде және білім алушылардың тек А, А -, 

В+, В бағалары болған және "қанағаттанарлықсыз" баламасына сәйкес келетін 

"FX", "F" бағасымен қорытынды бақылауды қайта тапсырмаған жағдайда оқу 

құнының 10% мөлшерінде жеңілдік беріледі; 

6) көпбалалы (4 және одан көп кәмелетке толмаған балалар немесе күндізгі 

бөлім студенттері 23 жасқа толғанға дейін) отбасылардың өкілдеріне, сондай-

ақ  екі ата-аналары да мүмкіндіктері шектеулі мүгедектер немесе 

зейнеткерлер болып табылатын отбасыларға оқу жылына растайтын құжаттарды 

ұсынған кезде және білім алушының тек А, А -, В+, В бағалары болған және 

"қанағаттанарлықсыз" баламасына сәйкес келетін "FX", "F" бағасымен қорытынды 

бақылауды қайта тапсырмаған жағдайда оқу құнының 5% мөлшерінде жеңілдік 

беріледі; 

7) А, А- бағаларымен соңғы сессияны қоса алғанда, үш емтихандық сессияны 

қатарынан сәтті тапсырған студенттерге бағалары белгіленген жағдайда және 

студент қорытынды бақылауды қайта тапсырудан «қанағаттанарлықсыз» баламасы 

сәйкес «FX», «F» бағаларымен өтпеген болса, оқу ақысының 10% мөлшерінде бір 

академиялық кезеңге жеңілдік беріледі; 
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8)  республикалық пәндік олимпиадалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

республикалық конкурсының жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне бір 

академиялық кезеңге бір реттік жеңілдік беріледі: 1 орынға - оқу ақысының 10%; 2 

орын үшін - оқу ақысының 7%; 3 орын үшін - оқу ақысының 5% мөлшерінде; 

9) «Алтын белгі» белгісінің иегерлеріне оқу ақысының 20% мөлшерінде бір 

академиялық кезеңге бір реттік жеңілдік беріледі. 

10) Әлем Чемпионатына қатысатын спортшыларға, Қазақстан 

Республикасының құрама командаларының мүшелеріне бір академиялық кезеңге 

10% жеңілдік беріледі; 

11) Серіктес жоғары оқу орындарынан қос дипломды білім беру аясында және 

ақылы негізге есепке алынған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ-қа келген 

білім алушыларға «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ-тан келген білім алушылар 

үшін тиісті әріптес ЖОО-ның осындай жеңілдіктері болған жағдайда, барлық оқу 

кезеңіне оқу ақысына 100% жеңілдік беріледі; 

12) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған адамдарға, жетімдерге, сондай-ақ 

дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қосымша білім беру қызметтерін көрсету 

кезінде (академиялық айырмашылықты жою, пререквизиттік пәндерді қайта есепке 

алу) бір кредит құнының 50% мөлшерінде жеңілдік ұсынылады; 

13) COVID-19-қа қарсы вакцинацияланған білім алушыларға бір академиялық 

кезеңге  7%-дан аспайтын мөлшерде бір реттік жеңілдік беріледі. Осы жеңілдікті 

ұсыну шарттары Қоғам Басқармасының шешімі негізінде Басқарма Төрағасы-

Ректордың бұйрығымен орындалады;  

(Осы тармаққа Ереженің 4.3-т. қолданылмайды)   

13) Президенттік олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері болып 

табылатын мектеп түлектеріне университетке оқуға қабылданған сәттен 

бастап, барлық оқу кезеңіне 100% жеңілдік беріледі және білім алушының тек А, 

А -, В+, В бағалары болған және "қанағаттанарлықсыз" баламасына сәйкес келетін 

"FX", "F" бағасымен қорытынды бақылауды қайта тапсырмаған жағдайда ғана 

сақталады (жеңілдік жыл сайын екі кандидатқа беріледі, ҰБТ нәтижелері бойынша 

балл саны басым болады, жеңілдік басқа білім алушыларға қайта бөлінбейді). 

 

6. ЖЕҢІЛДІКТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 

6.1. Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдікке үміткер білім алушы СҚТО-ға демалыс 

уақытында академиялық кезең басталғанға дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей 

өтініш пен растайтын құжаттар топтамасын береді. 

6.2. Конкурстық комиссия үміткерлердің жеңілдіктер беру туралы өтініштерін осы 

Ережеде айқындалған өлшемдерге сәйкестігін жаңа академиялық кезең (семестр) 

басталғаннан бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды. 

6.3. Конкурстық комиссия Басқарма Төрағасы-Ректордың бұйрығымен құрылады. 

6.4. Байқау комиссиясының құрамына: төраға (академиялық мәселелер жөніндегі кеңес 

мүшесі), төрағаның орынбасары (келісім бойынша академиялық қызмет 

департаментінің өкілі), комиссия мүшелері (тиісті бағыттар бойынша құрылымдық 

бөлімшелердің басшылары, студенттік ректор, Жастар ісі жөніндегі комитеттің 

төрағасы, «Саналы ұрпақ» жобалық офисінің комплаенс академиялық офицері, Жас 

ғалымдар кеңесінің өкілі, қоғамдық немесе үкіметтік емес ұйымның өкілі, 

комиссия хатшысы (студенттер бөлімінің әдіскері). 

6.5. Конкурс комиссиясының отырыстары оның мүшелерінің кемінде 2/3 қатысқан 

жағдайда құзыретті болады. 

6.6. Конкурстық комиссияның қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді талқылау 

және шешу кезінде ашықтық пен жариялылық негізінде жүзеге асырылады. 
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6.7. Конкурстық комиссияның шешімдері оның отырыстарында ашық дауыс беру 

арқылы қабылданады және егер отырысқа қатысқан комитет мүшелерінің көпшілігі 

оларға дауыс берсе, қабылданды деп саналады. 

6.8. Конкурс комиссиясының мүшелері шешім қабылдаған кезде бірдей дауысқа ие. 

Дауыстар тең болған жағдайда конкурс комиссиясы төрағасының дауысы шешуші 

болып табылады. 

6.9. Конкурс комиссиясының хатшысының дауыс беру құқығы жоқ. 

6.10. Конкурстық комиссияның қабылданған шешімі комиссия төрағасы мен хатшысы 

қол қойған хаттамамен ресімделеді. 

6.11. Конкурстық комиссияның хаттамасынан алынған үзінді негізінде студенттерді 

тіркеу және қызмет көрсету орталығы, білім алушыға оқу ақысына жеңілдік беру 

туралы, жеңілдік қолданылу мерзімін көрсете отырып, Басқарма Төрағасы-

Ректордың бұйрығын қалыптастырады. 

6.12. Берілген жеңілдік келесі жағдайларда жойылады: Жарғыны бұзғаны үшін, 

академиялық адалдық ережелерін, Қоғамның ішкі тәртібі ережелерін бұзғаны үшін. 

6.13. Берілген жеңілдік Қоғамның Басқарма Төрағасы - Ректорының бұйрығымен Қоғам 

Басқармасы отырысының шешімі негізінде жойылады. 

6.14. Білім алушы М.Қозыбаев атындағы СҚУ-нен кез-келген негізде шығарылған 

жағдайда, және оны СҚУ-не кайта келу жағдайында, оған бұрын берілген жеңілдік 

сақталмайды. 

  

7. ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

7.1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту тәртібі ПРО СКУ 401-20 Ішкі 

нормативтік құжаттама процедурасымен анықталған. 

7.2. Осы Ережені өзгерту мен толықтыру бойынша ұсыныстар енгізуді ережені 

орындауға тарттырылған факультеттер, кафедралар мен құрылымдық бөлімшелер, 

Басқарма (ректорат), Ғылыми кеңес жүзеге асырады.  

7.3. Ережеге өзгерістер енгізу «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Басқарма 

Төрағасының – Ректорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления скидок обучающимся на платной основе  

некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет 

имени Манаша Козыбаева» 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления скидок обучающимся 

на платной основе в некоммерческом акционерном обществе «Северо-

Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева».  

 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения сотрудниками департамента 

экономического планирования и финансов, деканами факультетов и 

руководителями структурных подразделений, задействованных в организации 

учебного процесса.  
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящий документ разработан с учетом требований и принципов, изложенных в 

следующих нормативных документах:  

 

1) Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  

2)  Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 

2011 года № 413-IV; 

3) Устав Университета, утвержденный приказом Председателя Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан № 315 от 25 мая 2020 года.  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Содержащиеся в настоящем Положении понятия применяются в следующем 

значении: 

1) Скидка – процентное выражение снижения оплаты за образовательные услуги 

на установленные настоящим Положением размер и период действия. 

2) Комиссия – коллегиальный орган, созываемый по мере необходимости, 

формируемый из числа работников и обучающихся университета, работа в котором 

является общественной нагрузкой и не предусматривает оплату. 

3) ЦОРС – центр обслуживания и регистрации студентов. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Скидки на оплату обучения предоставляются обучающимся по очной форме, по 

всем направлениям подготовки в соответствии с требованиями настоящего 

Положения.  

4.2. Скидки на оплату обучения не предоставляются лицам, обучающимся по грантам и 

по договорам за счет средств предприятий. 

4.3. Одновременно применяется только один вид скидок по отношению к 

установленной оплате обучения. При наличии у обучающегося права на скидки по 

нескольким основаниям, ему предоставляется одна максимальная скидка. Скидки, 

предусмотренные настоящим Положением, не суммируются. 

 

5. РАЗМЕР СКИДОК 

5.1. Обучающимся на платной основе по очной форме обучения предусмотрены 

следующие виды и размеры скидок:  

1) лицам, оставшимся без попечительства родителей, сиротам 

предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения на весь период 

обучения; 

2) лицам, оставшимся без попечительства родителей, сиротам, успешно 

сдавшим экзаменационные сессии за учебный год с оценками А, А-, 

предоставляется скидка в размере 20% от стоимости обучения на один 

академический период при условии, что обучающийся не проходил пересдачу 

итогового контроля с оценкой «FX», «F» соответствующей эквиваленту 

«неудовлетворительно»; 

3) лицам, с ограниченными физическими возможностями предоставляется 

скидка в размере 10% от стоимости обучения на один академический период при 

условии, что обучающийся имеет только оценки А, А-, В+, В, В-, С+ и не проходил 
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пересдачу итогового контроля с оценкой «FX», «F» соответствующей эквиваленту 

«неудовлетворительно»; 

4) детям сотрудников СКУ им. М. Козыбаева предоставляется скидка в размере 

10% от стоимости обучения на один академический период при условии, что 

обучающийся имеет только оценки А, А-, В+, В и не проходил пересдачу итогового 

контроля с оценкой «FX», «F» соответствующей эквиваленту 

«неудовлетворительно»; 

5) представителям семей, обучающих в СКУ им. М. Козыбаева одновременно 

двух и более членов семьи (каждому члену семьи) предоставляется на один 

академический период скидка в размере 10% от стоимости обучения при 

предоставлении подтверждающих документов и при условии, что обучающиеся 

имеют только оценки А, А-, В+, В и не проходили пересдачу итогового контроля с 

оценкой «FX», «F» соответствующей эквиваленту «неудовлетворительно»; 

6) представителям многодетных семей (4 и более несовершеннолетних детей 

или студентов-очников до достижения ими 23 лет), а также семей, в 

которых оба родителя являются лицами с ограниченными физическими 

возможностями или пенсионерами предоставляется на учебный год скидка в 

размере 5% от стоимости обучения при предоставлении подтверждающих 

документов и при условии, что обучающийся имеет только оценки А, А-, В+, В и 

не проходил пересдачу итогового контроля с оценкой «FX», «F» соответствующей 

эквиваленту «неудовлетворительно»; 

7) обучающимся, успешно сдавшим три экзаменационные сессии подряд с 

оценками А, А-, включая последнюю сессию, предоставляется скидка на один 

академический период в размере 10% от стоимости обучения, при условии, что 

обучающийся не проходил пересдачу итогового контроля с оценкой «FX», «F»  

соответствующей эквиваленту «неудовлетворительно»; 

8) победителям и призерам республиканских предметных олимпиад и 

Республиканского конкурса научно-исследовательских работ, предоставляется 

единовременная скидка на один академический период: за 1 место – в размере 10% 

от стоимости обучения; за 2 место – в размере 7% от стоимости обучения; за 3 

место – в размере 5% от стоимости обучения; 

9) обладателям знака «Алтын белгі» предоставляется единовременная скидка 

на один академический период в размере 20% от стоимости обучения; 

10) спортсменам, членам сборных команд Республики Казахстан, 

участвующим на Чемпионатах Мира, предоставляется на один академический 

период скидка в размере 10% от стоимости обучения; 

11) обучающимся из вузов-партнеров, прибывшим в НАО «СКУ им. М. 

Козыбаева» в рамках двудипломного образования и зачисленным на платную 

основу, при условии такой же скидки соответствующего вуза-партнера для 

обучающихся, прибывших из НАО «СКУ им. М. Козыбаева», предоставляется 

скидка на оплату за обучение в размере 100% на весь период обучения; 

12) лицам, оставшимся без попечительства родителей, сиротам, а также 

лицам с ограниченными физическими возможностями предоставляется скидка в 

размере 50% от стоимости одного кредита при оказании дополнительных 

образовательных услуг (ликвидация академической разницы, перезачет 

пререквизитных дисциплин); 

13) обучающимся, прошедшим вакцинацию против COVID-19, предоставляется 

разовая скидка в размере не более 7% на один академический период. Условия 

предоставления данной скидки устанавливается Приказом Председателя Правления-

Ректором на основании решения Правления Общества;  

(на данный пункт не распространяется действие п.4.3 Правил) 
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14)  поступающим в Университет выпускникам школ, являющимся 

победителями и призерами Президентских олимпиад, предоставляется 100% 

скидка на весь период обучения с момента зачисления, и сохраняется  при условии, 

что обучающийся имеет только оценки А, А-, В+, В, и не проходил пересдачу 

итогового контроля с оценкой «FX», «F» соответствующей эквиваленту 

«неудовлетворительно» (скидка предоставляется двум кандидатам ежегодно, в 

приоритете количество баллов по результатам ЕНТ, скидка не перераспределяется 

другим обучающимся). 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

6.1. Обучающийся, претендующий на скидку по оплате за обучение, подает в ЦОРС 

заявление и пакет подтверждающих документов в каникулярное время не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до начала академического периода. 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявления претендентов на предоставление 

скидок на соответствие критериям, определенными в настоящем Положении в 

течение 10 (десять) рабочих дней после окончания приема заявлений. 

6.3. Конкурсная комиссия создается приказом Председателя Правления-Ректора. 

6.4. В состав конкурсной комиссии входят: председатель (член Правления по 

академическим вопросам), заместитель председателя (представитель Департамента 

академической деятельности по согласованию), члены комиссии (руководители 

структурных подразделений по соответстсвующим направлениям, студенческий 

ректор, председатель Комитета по делам молодежи, комплаенс академ офицер 

проектного офиса «Саналы ұрпак», представитель Совета молодых ученых, 

представитель общественности или неправительственной организации, секретарь 

комиссии (методист студенческого отдела). 

6.5. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 её членов. 

6.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основе прозрачности и 

открытости при обсуждении и решении вопросов, входящих в ее компетенцию. 

6.7. Решения конкурсной комиссии принимаются на её заседаниях открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.8. Члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными голосами. 

В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

6.9. Секретарь конкурсной комиссии не имеет права голоса.  

6.10. Принятое решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем комиссии. 

6.11. На основании выписки из протокола конкурсной комиссии Центр обслуживания и 

регистрации студентов формирует приказ Председателя Правления-Ректора о 

предоставлении обучающимся скидки по оплате обучения с указанием периода 

действия скидки.  

6.12. Предоставленная скидка аннулируется в следующих случаях: за нарушение Устава, 

за нарушение Правил академической честности, правил внутреннего распорядка 

Общества. 

6.13. Предоставленная скидка аннулируется приказом Председателя Правления – 

Ректора Общества на основании решения заседания Правления Общества.          

6.14. В случае отчисления обучающегося из СКУ им. М. Козыбаева по любым 

основаниям и последующего его восстановления в СКУ им. М. Козыбаева, ранее 

предоставленная ему скидка не сохраняется.                               
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Порядок утверждения изменений и дополнений к данному Положению определен 

процедурой ПРО СКУ 401-20 Внутренняя нормативная документация.  

7.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данного Положения 

осуществляют факультеты, кафедры и структурные подразделения, 

задействованные в исполнении Положения, Правление (ректорат), Ученый совет. 

7.3. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа 

Председателя Правления – Ректора НАО «СКУ им. М. Козыбаева».  

 

 


