
Академия гражданской защиты 
имени Малика Габдуллина 
МЧС Республики Казахстан

Прием граждан на очное обучение осуществляется в 4 этапа:
1) Приемная комиссия осуществляет рассмотрение учебных дел 
кандидатов;
2) Отбор по медицинским и психофизиологическим показаниям с 
целью определения годности по состоянию здоровья к поступ-
лению на учебу;
3) Сдача зачета по физической подготовке в соответствии с 
утвержденными нормативами;
4) Конкурсный отбор и зачисление в число курсантов, а также 
отбор для поступления в зарубежные профильные учебные заве-
дения.

Условия поступления и обучения

Бесплатное обучение, 
гарантированное трудоустройство

Қазақстан Республикасы ТЖМ
Мəлік Ғабдуллин атындағы 

Азаматтық қорғау академиясы

 Обучение курсантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Курсанты на весь период обучения, 
обеспечиваются бесплатным обмундированием, питанием и государственной стипендией. Курсанты 1-3 курсов проживают в 
общежитий Академии, курсанты 4 курса вне территории общежития. Также курсантам оплачивается проезд в период канику-
лярных отпусков.
 Для лиц, окончивших полный курс обучения в Академии, а именно – 4 года, время обучения приравнивается к прохожде-
нию воинской службы.
 Граждане изъявившие желания поступить в Академию подают заявление (в произвольной форме) в подразделения кад-
ровой политики территориальных Департаментов по чрезвычайным ситуациям по месту жительства.

НОРМАТИВЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

Наименование тестов
(для юношей)

Оценка
отлично

Оценка
удовлетворительно

Оценка
хорошо

 Бег 100 м. (сек.)

Бег 1000 м. (мин/сек.)

Подтягивание (количество/раз) 9 711

3,50 4,003,40

14,5 15,014,0

1. Математическая грамотность
2. Грамотность чтения
3. История Казахстана

4. Математика
5. Физика

Перечень предметов для сдачи ЕНТ:

Оқу жəне оқуға түсу шарттары

 Курсанттарды оқыту республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Курсанттар оқудың барлық кезе-
ңінде тегін киім – кешекпен, тамақпен жəне мемлекеттік стипендиямен қамтамасыз етіледі. 1-3 курс курсанттары Академия 
жатақханасында тұрады , 4 курс курсанттары жатаханадан тыс аумақта тұрады. Сондай-ақ курсанттарға каникулдық дема-
лыс кезеңінде жол жүру ақысы төленеді.
 Академияның күндізгі оқу түрінің толық курсын бітірген, 4 жыл оқыған тұлғалардың білім алу уақыты əскери қызметті 
өтеу уақытына теңеледі. 
 Академияға түсуге ниет білдірген азаматтар тұрғылықты жері бойынша аумақтық Төтенше жағдайлар департамент-
терінің кадр саясаты бөлімшелеріне өтініш (еркін нысанда) береді.

 ҮМІТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ДАЯРЛЫҒЫ БОЙЫНША НОРМАТИВТЕР

Тест атауы
(жігіттер үшін)

Бағасы 
үздік

Бағасы
қанағаттанарлық

Бағасы
жақсы

 100 м. жүгіру (сек.)

 1000 м. жүгіру (мин/сек.)

Тартылу (тартылу саны) 9 711

3,50 4,003,40

14,5 15,014,0

Академияға күндізгі оқу түрі бойынша оқуға
Қазақстан Республикасының азаматтары;
орта білімі бар;
он алты жасқа толған;

 денсаулығы бойынша əскери қызметке жəне 
 оқуға жарамды азаматтар қабылданады.

1. Математикалық сауаттылық
2. Оқу сауаттылығы
3. Қазақстан тарихы

4. Математика
5. Физика

ҰБТ тапсыру үшін пəндер тізімі

        Тегін оқу,        
                              кепілді жұмыспен қамтамасыз ету

Образовательные программы:
• 6В12302 - «Пожарная безопасность»;
• 6В12191 – «Командная тактическая сил гражданской 

обороны».

Білім беру бағдарламалары:
• 6В12302 - «Өрт қауіпсіздігі»;
• 6В12191 – «Азаматтық қорғаныс күштерінің 
                            командалық тактикалық».

По очной форме обучения в Академию 
принимаются:
граждане Республики Казахстан;
имеющие среднее образование;
достигшие шестнадцатилетнего возраста;
 годные по состоянию здоровья к воинской
 службе и учебе.

Азаматтарды күндізгі оқу түріне қабылдау 4 кезеңнен тұрады:

1) Қабылдау комиссиясы үміткерлердің жеке істерімен 
танысады;
2) Медициналық жəне психофизиологиялық көрсеткіштері 
бойынша оқуға түсуге денсаулығының жарамдылығын 
анықтау мақсатында іріктеу жүргізіледі;
3) Үміткерлер бекітілген Нормативтерге сəйкес дене 
шынықтыру дайындығы бойынша сынақтар тапсырады;
4) Қабылдау комиссиясы конкурстық іріктеу жəне курсанттар 
қатарына қабылдайды, сонымен қатар шет елдердің бейінді 
оқу орындарына іріктеу жасайды.
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Бейінді пəндер: Профильные предметы:
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