
Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту және «Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір 

мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы               

28 ақпандағы № 195 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы 

 

 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі 

Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 3) тармақшасына сәйкес 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған: 

1) «Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдарынан және оқу 

орындарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты; 

2) «Білім беру туралы құжаттарды тану және нострификациялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; 

3) «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін 

аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; 

4) «Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты; 

5) «Білім беру қызметіне лицензияны және/немесе лицензияға 

қосымшаны беру, қайта ресімдеу, лицензияның және/немесе оған қосымшаның 

телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін. 

2. «Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы»  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы                              

№ 195 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 18, 311-

құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар  енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген білім беру қызметін лицензиялау кезінде 

қойылатын біліктілік талаптарында және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттардың тізбесінде: 

«1. Бастауыш білімнің білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірлері 4, 5 және 6-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

4. Білім алушыларға 

медициналық қызмет 

көрсетудің болуы  

Медициналық пункттің 

болуы және 

медициналық қызметке 

лицензияның нөмірі 

туралы ақпаратты 

қамтитын медициналық 

қызмет көрсетудің 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                        

Лицензияның 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 
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3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

 

5. Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                         

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

 

6. Білім беру 

қызметтерінің сапасын 

қамтамасыз ететін, 

меншікті не 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығында тиесілі 

материалдық және 

материалдық емес 

активтердің болуы  

Пайдалы оқу алаңы, 

материалдық-

техникалық базасы мен 

техникалық оқу 

құралдарының болуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                          

5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген 

құқығы және оның 

техникалық 

сипаттамасы туралы 

ақпарат деректерді 

«Жылжымайтын 

мүлік тіркелімі» 

МДҚ АЖ-дан алуға 

болған жағдайда 

ұсынылмайды. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

Ғимараттарға 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығын растайтын  

құжаттардың 

көшірмелері 
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»; 

«2. Негізгі орта білімнің, жалпы орта білімнің білім беру оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі үшін:» деген 

кіші бөлімде:  

реттік нөмірлері 4, 5, 6 және 7-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

4. Білім алушыларға 

медициналық қызмет 

көрсетудің болуы  

Медициналық пункттің 

болуы және 

медициналық қызметке 

лицензияның нөмірі 

туралы ақпаратты 

қамтитын медициналық 

қызмет көрсетудің 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                         

3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Лицензияның 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

5. Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                          

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

6. Білім беру қызметінің 

сапасын қамтамасыз 

ететін, меншікті не 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығында тиесілі 

материалдық және 

материалдық емес 

активтердің болуы  

Пайдалы оқу алаңы, 

материалдық-

техникалық базасы мен 

техникалық оқу 

құралдарының болуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                           

5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген 

құқығы және оның 

техникалық 

сипаттамасы туралы 

ақпарат деректерді 

«Жылжымайтын 

мүлік тіркелімі» 

МДҚ АЖ-дан алуға 

болған жағдайда 
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 Ғимараттарға 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығын растайтын  

құжаттардың 

көшірмелері 

ұсынылмайды. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

7. Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен, оқу-

зертхана 

жабдықтарымен, оқу 

пәндерінің 

кабинеттерімен 

жарақталуы 

Компьютерлік 

сыныптардың, оқу 

зертханаларының, оқу 

пәндері кабинеттерінің 

болуы туралы ақпарат 

қамтылған, оқу процесін 

материалдық-

техникалық қамтамасыз 

ету туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                          

6-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен 

жарақталуы туралы 

біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

»; 

«3. Техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын  іске 

асыратын білім беру ұйымдарының қызметі үшін:» деген кіші бөлімде:  

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

5. Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен, оқу-

зертхана 

жабдықтарымен, оқу 

пәндерінің 

кабинеттерімен 

жарақталуы 

Компьютерлік 

сыныптардың, оқу 

зертханаларының, оқу 

пәндері кабинеттерінің 

болуы туралы ақпарат 

қамтылған, оқу процесін 

материалдық-

техникалық қамтамасыз 

ету туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                         

Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен 

жарақталуы туралы 

біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 
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6-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

»; 

реттік нөмірлері 8, 9 және 10-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

8. Білім алушыларға 

медициналық қызмет 

көрсетудің болуы  

Медициналық пункттің 

болуы және 

медициналық қызметке 

лицензияның нөмірі 

туралы ақпаратты 

қамтитын медициналық 

қызмет көрсетудің 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                         

3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Лицензияның 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

9. Білім алушыларға 

арналған 

тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                        

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

10. Білім беру қызметінің 

сапасын қамтамасыз 

ететін, меншікті не 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығында тиесілі 

материалдық және 

материалдық емес 

Пайдалы оқу алаңы, 

материалдық-

техникалық базасы мен 

техникалық оқу 

құралдарының болуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                          

Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген 

құқығы және оның 

техникалық 

сипаттамасы туралы 

ақпарат деректерді 

«Жылжымайтын 

мүлік тіркелімі» 
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активтердің болуы  5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

МДҚ АЖ-дан алуға 

болған жағдайда 

ұсынылмайды. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында 

орналасқан білім 

беру ұйымдарына 

қолданылмайды 

 Ғимараттарға 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығын растайтын  

құжаттардың 

көшірмелері 

»;  

«4. Орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

5. Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен, оқу-

зертхана 

жабдықтарымен, оқу 

пәндерінің 

кабинеттерімен 

жарақталуы 

Компьютерлік 

сыныптардың, оқу 

зертханаларының, оқу 

пәндері кабинеттерінің 

болуы туралы ақпарат 

қамтылған, оқу процесін 

материалдық-

техникалық қамтамасыз 

ету туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                        

6-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Интернет желісіне 

қосылған, 

компьютерлік 

сыныптармен 

жарақталуы туралы 

біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында орналасқан 

білім беру 

ұйымдарына 

қолданылмайды. 

»; 

реттік нөмірлері 7, 8 және 9-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

7. Білім алушыларға 

медициналық қызмет 

көрсетудің болуы  

Медициналық пункттің 

болуы және 

медициналық қызметке 

лицензияның нөмірі 

туралы ақпаратты 

қамтитын медициналық 

Лицензияның 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі. 
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қызмет көрсетудің 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                        

3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында орналасқан 

білім беру 

ұйымдарына 

қолданылмайды 

8. Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                            

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында орналасқан 

білім беру 

ұйымдарына 

қолданылмайды 

9. Білім беру қызметінің 

сапасын қамтамасыз 

ететін, меншікті не 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығында тиесілі 

материалдық және 

материалдық емес 

активтердің болуы  

Пайдалы оқу алаңы, 

материалдық-

техникалық базасы мен 

техникалық оқу 

құралдарының болуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                         

5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген 

құқығы және оның 

техникалық 

сипаттамасы туралы 

ақпарат деректерді 

«Жылжымайтын 

мүлік тіркелімі» 

МДҚ АЖ-дан алуға 

болған жағдайда 

ұсынылмайды. 

Біліктілік талаптары  

Қазақстан 

Республикасы Ішкі 

істер министрлігі 

қылмыстық-атқару 

жүйесінің түзеу 

мекемелерінің 

жанында орналасқан 

білім беру 

ұйымдарына 

қолданылмайды 

Ғимараттарға 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығын растайтын  

құжаттардың 

көшірмелері 
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»;  

«5. Рухани білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірлері 2 және 3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

2. 

 

Бейінді пәндер 

бойынша жоғары 

рухани білімі және 

жалпы білім беретін 

пәндер бойынша 

жоғары білімі бар 

штаттағы 

оқытушылардың болуы  

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                          

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

3. Білім алушылар 

контингентіне 

шаққанда бір білім 

алушыға толық оқу 

цикліне дінтану 

сараптамасынан өткен, 

саны кемінде 50 бірлік  

басылымнан келетін 

оқу әдебиеті қорының 

болуы, оның ішінде 

цифрлық 

жеткізгіштерде - оқу 

жоспарының кемінде 

20 % 

Оқу жоспарына сәйкес 

және дінтану 

сараптамасынан өткен 

оқу әдебиетінің тізбесін 

қамтитын оқу, оқу- 

әдістемелік және 

ғылыми әдебиеттер 

қорының болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                          

2-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу жоспарына сәйкес 

және дінтану 

сараптамасынан өткен 

оқу әдебиетінің тізбесін 

қамтитын цифрлық 

жеткізгіштердегі оқу, 

оқу-әдістемелік және 

ғылыми әдебиеттер 

қорының болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                         

8-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

Қазақстан Республикасы 

Дін істері агенттігінің 

оқу әдебиеті қорына 

берілген дінтану 

сараптамасының оң 

қорытындысының 
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көшірмесі 

»; 

реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

7. 

 

Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін  тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына  

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

»; 

«6. Жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарының қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірі 1-жол алынып тасталсын; 

реттік нөмірлері 3 және 4-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

3. Ұлттық зерттеу 

университеттері, 

зерттеу 

университеттері, 

ұлттық жоғары оқу 

орындары, 

университеттер, 

академиялар үшін –  

сұратылып отырған   

мамандыққа сәйкес 

ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық қызмет 

жүргізу, кадрлардың 

біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау;  

институттар 

(консерваториялар, 

жоғары мектептер, 

жоғары училищелер) 

үшін – педагогикалық 

қызмет, кадрлардың 

біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау 

Білім беру ұйымының 

ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық 

жұмыстары туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                       

10-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

Оқытатын пәндер 

бейініне сәйкес соңғы 

үш жылда өткен 

курстары, пәндері,  орны 

мен уақыты көрсетіле 

отырып, біліктілігін 

арттыру туралы 

ақпаратты қамтитын 

кадрлардың біліктілігін 

арттыру және қайта 

даярлау туралы  

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                   

11-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

4. Мемлекеттік білім беру Сұратылып отырған  
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тапсырыстары 

бойынша 

бағдарламаларды іске 

асыратын мемлекеттік 

жоғары оқу орындары 

үшін: бір оқытушыға 

есептегенде студенттер 

контингентінің  

сәйкестігі – 8:1 

медициналық жоғары 

оқу орындары үшін – 

6:1 аспайды («Әскери 

іс және қауіпсіздік» 

мамандықтарының 

тобынан басқа) 

мамандыққа алдын ала 

контингент туралы  

ақпаратты қамтитын 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                     

12-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

»; 

реттік нөмірлері 6 және 7-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

6. Ғылыми дәрежелері 

және атақтары бар, 

оның ішінде 

мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім 

стандарттарының 

базалық және бейінді 

пәндер циклі бойынша  

оқытушылардың 

штаттағы оқытушылар 

қатарындағы үлесі 

ұлттық зерттеу 

университеттері, 

зерттеу 

университеттері үшін 

кемінде 70%;  

ұлттық жоғары оқу 

орындары үшін  

кемінде 55%; 

университеттер, 

академиялар  

үшін кемінде 50%; 

институттар  

(жоғары мектептер, 

жоғары училищелер) 

үшін кемінде 45%; 

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                       

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 
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педагогикалық 

институттар  

үшін кемінде 50%;  

«Өнер» 

мамандықтарының 

тобы үшін  

ғылыми дәрежелері, 

сондай-ақ  құрметті 

атақ иелері және 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттiк 

наградалары бар 

оқытушылар   кемінде 

35%; 

денсаулық сақтау және 

әлеуметтік қамтамасыз 

ету (медицина)  

мамандықтарының 

тобы бойынша 

 ұлттық жоғары оқу 

орындары үшін  

кемінде 55%, 

университеттер, 

академиялар үшін  

кемінде 50%,  

соның ішінде-кемінде 

10% жоғарғы 

дәрігерлік санаты бар, 

резидентураны бітірген 

оқытушылар; 

Қорғаныс, Ішкі істер, 

Төтенше жағдайлар 

министрліктеріне, 

Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне, 

Экономикалық 

қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігіне 

(қаржы полициясы) 

ведомстволық 

бағынысты білім беру 

ұйымдары үшін 
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ғылыми дәрежесі мен 

атағы бар оқытушылар 

үлесі, әскери атағы 

полковниктен төмен 

болмағанда, «спорт 

шебері» және одан 

жоғары атағы болған 

жағдайда кемінде  40% 

7.  

 

Жұмыс оқу жоспарына 

сәйкес толық оқу 

циклін қамтитын оқу 

және ғылыми әдебиет      

қорының болуы. Бұл 

ретте қазақ және орыс 

тілдеріндегі 

басылымдар оқыту 

тілдері бойынша  білім 

алушылар 

контингентіне барабар 

болуы тиіс. 

Кітапхана қоры 

әлеуметтік-

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігі ұсынған оқу 

жоспарына және оқу 

әдебиеті тізбесіне сәйкес 

оқу әдебиетінің тізбесін 

қамтитын оқу, оқу-

әдістемелік және 

ғылыми әдебиеттер 

қорының болуы туралы 

(осы біліктілік 

талаптарына                       

2-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 
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гуманитарлық 

бейіндегі пәндер 

бойынша  

соңғы 5 жылда; 

жаратылыстану, 

техникалық, ауыл 

шаруашылығы  

пәндері бойынша 

соңғы 10 жылда 

басылып шығарылған 

негізгі оқу  

әдебиетін қамтуы тиіс.                                                                                                                                                                                                                       

Мамандықтың 

(«Әскери іс және 

қауіпсіздік» 

мамандықтарының 

тобынан басқа) оқу 

жоспарының  

базалық және  

бейінді пәндерінің 

цифрлық 

жеткізгіштердегі оқу 

әдебиетімен 

қамтамасыз  

етілуі 40%-дан кем 

болмауы. Басқа 

кітапхана және ғылыми 

қорларымен, оның 

ішінде республикалық 

жоғары оқу орындары 

арасында электрондық 

кітапханамен 

шарттарының болуы 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігі ұсынған оқу 

жоспарына және оқу 

әдебиеті тізбесіне сәйкес 

оқу әдебиетінің тізбесін 

қамтитын цифрлық 

жеткізгіштердегі оқу, 

оқу-әдістемелік және 

ғылыми  әдебиеттер 

қорының болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                           

8-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

Басқа кітапхана және 

ғылыми қорларымен, 

оның ішінде 

республикалық жоғары 

оқу орындары аралық 

электрондық 

кітапханамен 

шарттардың 

көшірмелері 

»; 

реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

11. «Әскери іс және 

қауіпсіздік» 

мамандықтарының 

тобынан басқа, 

ұйымдармен және 

Ғылыми-зерттеу  және 

тәжірибелік- 

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

ұйымдармен және 

 



14 
 

кәсіпорындармен 

ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

шарттардың болуы 

кәсіпорындармен 

шарттардың  

көшірмелері (осы 

біліктілік талаптарына                       

17-қосымшаға сәйкес 

Үлгілік шарт нысаны 

бойынша) 

»; 

реттік нөмірі 13-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

13.  

 

Әр оқу корпусында 

білім алушыларға 

арналған 

тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына             4-

қосымшаға сәйкес  

нысан бойынша) 

 

»; 

«7. «Магистр» академиялық дәрежесін бере отырып жоғары білімнен 

кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары мен 

ғылыми ұйымдардың қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірі 2-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

2. Сұратылып отырған   

мамандыққа сәйкес 

жоғары білім берудің 

кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске 

асыру; педагогикалық 

мамандықтар үшін 

қазіргі заманғы 

педагогикалық оқу 

технологиялары 

саласында ғылыми-

зерттеу жұмыстарын 

жүргізу 

Мамандыққа сәйкес 

бакалавриат мамандығы 

бойынша лицензияның 

бар болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                   

9-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Лицензиялардың 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі 

 

Қазіргі заманғы 

педагогикалық оқу 

технологиялары 

саласында ғылыми 

зерттеу жұмысын 

жүргізу туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына             

13-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 
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»; 

реттік нөмірлері 4, 5 және 6-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

4. Тиісті даярлау 

бағыттары бойынша 

ғылыми, ғылыми-білім 

беру, өндірістік және 

ғылыми-өндірістік 

орталықтармен 

ынтымақтастық 

туралы келісімдердің 

болуы 

 

Ғылыми, ғылыми-білім 

беру, өндірістік және 

ғылыми-өндірістік 

орталықтармен 

ынтымақтастық туралы 

келісімдердің 

көшірмелері  

Шетел тілінде 

жасалған келісімдер 

мен/немесе шарттар 

ұсынылған  

жағдайда, олардың 

мемлекеттік немесе 

орыс тіліне 

аударылып, 

нотариалды 

расталған 

нұсқасының қоса 

берілуі талап 

етіледі. 

5. Тиісті мамандық 

бойынша штатта 

ғылым докторының 

немесе екі философия 

(PhD) докторының 

болуы; «Әскери іс 

және қауіпсіздік» 

мамандықтарының 

тобы үшін – ғылым 

докторының немесе 

философия (PhD) 

докторының болуы 

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                     

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

6. Ғылыми дәрежелері 

және атақтары бар 

штаттағы оқытушылар 

үлесі оқытушылар 

санының кемінде  

70%-ы; 

«Өнер» 

мамандықтарының 

тобы үшін ғылыми 

дәрежелері, сондай-ақ  

құрметті атақтары 

және Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттiк 

наградалары бар 

оқытушылар үлесі 

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                      

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 
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кемінде 60 %; 

Қорғаныс, Ішкі істер, 

Төтенше жағдайлар 

министрліктеріне, 

Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне, 

Экономикалық 

қылмысқа және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

күрес агенттігіне 

(қаржы полициясы) 

ведомстволық 

бағыныстағы білім 

беру ұйымдары үшін 

ғылыми дәрежелері 

және атақтары бар, 

әскери (арнайы) атағы 

полковниктен төмен 

емес оқытушылардың 

үлесі кемінде 60% 

»; 

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

8. «Әскери іс және 

қауіпсіздік» 

мамандықтарының 

тобынан басқа, 

ұйымдармен және 

кәсіпорындармен 

ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

шарттардың болуы 

Ғылыми-зерттеу  және 

тәжірибелік- 

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

ұйымдармен және 

кәсіпорындармен 

шарттардың  

көшірмелері (осы 

біліктілік талаптарына  

17-қосымшаға сәйкес 

Үлгілік шарт нысаны 

бойынша) 

 

»; 

реттік нөмірі 15-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

15. 

 

Білім алушыларға  

арналған 

тамақтандыру 

объектісінің болуы 

 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 
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қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                   

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

»; 

«8. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық  білімнің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асыратын (резидентура) білім беру ұйымдары мен 

ғылыми ұйымдардың қызметі үшін:» деген кіші бөлімде: 

реттік нөмірі 2-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

2. Кемінде үш жыл 

ғылыми-

педагогикалық, 

кемінде 5 жыл 

клиникалық жұмыс 

өтілі бар, даярлық 

бейіні бойынша 

отандық және шетелдік 

басылымдарда, 

халықаралық 

конференциялардың 

еңбектерінде ғылыми 

жарияланымдары, оқу 

құралдарының  авторы  

болып табылатын 

даярлық бейіні 

бойынша штатта 

кемінде екі ғылыми 

дәрежелі маманның  

немесе ғылыми 

дәрежелі бір маманның  

және жоғары 

дәрігерлік санаты бар 

бір маманның болуы 

Тиісті мамандықтар 

бойынша жұмыс өтілі, 

ғылыми 

жарияланымдары мен 

оқу құралдары 

көрсетілген  ғылыми 

жетекшілер туралы 

ақпараттарды қамтитын 

ғылыми жетекшілікті 

жүзеге асыру туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                     

15-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

                                                                                                                     »; 

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

8. 

 

Білім алушыларға 

арналған 

тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 
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қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                    

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

»; 

9-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«9. Философия  докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор ғылыми 

дәрежесін бере отырып, бағдарламалар бойынша жоғары білікті ғылыми және 

ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асыратын Қорғаныс, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар 

министрліктеріне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Экономикалық қылмысқа 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясы)  

ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының қызметі үшін:»; 

реттік нөмірі 2-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

2. Қорғаныс, Ішкі істер, 

Төтенше жағдайлар 

министрліктеріне, 

Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне, 

Экономикалық 

қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігіне 

(қаржы полициясы) 

ведомстволық 

бағыныстағы білім 

беру ұйымдары үшін 

ғылыми дәрежелері 

және атақтары бар, 

әскери (арнайы) атағы 

полковниктен төмен 

емес оқытушылардың 

үлесі 100%-нан кем 

болмауы 

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                         

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

»; 

реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

10. 

 

Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектілерінің болуы  

 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 
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қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                            

4-қосымшаға сәйкес) 

»; 

10-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын: 

« 

10. Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор ғылыми 

дәрежесін бере отырып, докторантура бағдарламалары бойынша жоғары 

білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жөніндегі 

білім беру ұйымдарының және ғылыми ұйымдардың қызметі үшін: 

1. Оқу жұмыс 

жоспарларының 

үлгілік оқу 

жоспарларына 

сәйкестігі 

 

Білім беру ұйымының 

басшысы бекіткен 

үлгілік оқу 

жоспарларына сәйкес 

әзірленген оқу жұмыс 

жоспарларының 

көшірмесі 

 

 

2. Ғылыми дәрежелері 

және атақтары бар 

оқытушылардың үлесі 

штаттағы оқытушылар 

саны кемінде 100 %;  

«Өнер» 

мамандықтарының 

тобы үшін, оның 

ішінде құрметті 

атақтары және 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттiк 

наградалары бар 

оқытушылар саны 

кемінде 100 %  

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                   

1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

3. Дәрежелері бар 

шетелдік ғалымдардың 

болуы: (PhD) 

философия докторы - 

кемінде біреу; тиісті 

мамандық бейіні 

бойынша доктор -

кемінде біреу  

Педагог және оқытушы 

кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                   

1-қосымшаға сәйкес 

нысаны бойынша) 

 

4. Тиісті даярлық Шетелдік ғалымдармен Шетел тілінде 
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мамандықтары 

бойынша шетелдік 

ғалымдармен 

келісімдердің болуы 

келісімдердің 

көшірмелері 

жасалған келісімдер 

ұсынылған 

жағдайда, 

олардың 

мемлекеттік немесе 

орыс тіліне 

аударылып,  

нотариалды 

расталған 

аудармасын қоса 

беру талап етіледі 

5. Сұратылып отырған   

мамандыққа сәйкес 

бакалавриаттың және 

магистратураның 

кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске 

асыру   

Бакалавриат және 

магистратура 

мамандықтары бойынша 

лицензиялардың болуы 

туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                           

9-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Лицензиялардың 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі 

 

6. Ұйымдармен және 

кәсіпорындармен 

ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

шарттардың болуы 

Ғылыми-зерттеу  және 

тәжірибелік- 

конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге 

ұйымдармен және 

кәсіпорындармен 

шарттардың  

көшірмелері (осы 

біліктілік талаптарына                                         

17-қосымшаға сәйкес 

Үлгілік шарт нысаны 

бойынша) 

 

7. Докторантура 

бағдарламаларын іске 

асыратын 

аккредиттелген 

шетелдік жоғары оқу 

орындарымен және 

(немесе) ғылыми 

ұйымдармен ғылыми 

алмасу туралы 

шарттардың болуы 

Аккредиттелген 

шетелдік жоғары оқу 

орындарымен ғылыми 

алмасу туралы 

шарттардың 

көшірмелері 

Шетел тілінде 

жасалған шарттар 

ұсынылған 

жағдайда, олардың 

мемлекеттік немесе 

орыс тіліне 

аударылып,  

нотариалды 

расталған 

аудармасын қоса 

беру  талап етіледі 

Шетелдік жоғары оқу 

орнының тиісті 

бағдарламаларын 

аккредиттеу туралы 

куәліктің көшірмелері 

8. Тиісті ғылыми даярлық Сұратылып отырған  



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мамандықтары 

бойынша 

мамандандырылған 

ғылыми-техникалық, 

ғылыми-әдістемелік, 

клиникалық, 

эксперименталдық 

және материалдық-

техникалық 

базалардың болуы 

мамандық бейініне 

сәйкес ғылыми-зерттеу 

институтының, 

клиникалық базасының, 

ғылыми зертханасының, 

техникалық паркінің, 

бизнес-инкубатордың 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                   

16-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

9. Докторантура 

мамандықтары 

бойынша білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыру үшін қажетті 

ақпараттық желілерге 

қолжетімді 

компьютерлік 

сыныптармен, тиісті 

мамандық бойынша 

электрондық 

дерекқоры бар 

кітапханалық қормен 

жарақтандырылуы, 

ғылыми 

зертханалардың және 

мультимедиалық оқу  

материалдарының 

болуы 

Компьютерлік 

сыныптардың, оқу 

зертханаларының, оқу 

пәндері кабинеттерінің 

болуы туралы 

ақпараттар қамтылған 

оқу процесін 

материалдық-

техникалық қамтамасыз 

ету туралы мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                   

6-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

10. Практика базалары 

ретінде айқындалған 

ұйымдармен, оның 

ішінде шетелдік 

ғылыми 

тағылымдамадан өту 

үшін шарттардың 

болуы 

Сұратылып отырған 

мамандыққа сәйкес 

практика базалары 

ретінде айқындалған, 

оның ішінде шетелдік 

ғылыми 

тағылымдамадан өтетін 

ұйымдармен 

шарттардың 

көшірмелері  

Шетел тілінде 

жасалған шарттар 

ұсынылған 

жағдайда, олардың 

мемлекеттік немесе 

орыс тіліне 

аударылып,  

нотариалды 

расталған 

аудармасын қоса 

беру талап етіледі 
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11. Білім алушыларға 

медициналық қызмет 

көрсетудің болуы 

Медициналық пунктінің 

болуы және 

медициналық қызметке 

лицензияның нөмірі 

туралы ақпаратты 

қамтитын медициналық 

қызмет көрсетудің 

болуы туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                      

3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Лицензиялардың 

мәртебесі  

«Е-лицензиялау» 

МДҚ АЖ-ны 

пайдалана отырып 

тексеріледі 

12. 

 

Білім алушыларға 

арналған тамақтандыру 

объектісінің болуы 

Санитариялық қағидалар 

мен нормаларға сәйкес 

келетін тамақтандыру 

объектісінің болуы 

туралы ақпаратты 

қамтитын мәліметтер 

нысаны (осы біліктілік 

талаптарына                    

4-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

 

 

13. 

 

Білім беру қызметінің 

сапасын қамтамасыз 

ететін меншікті не 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығында тиесілі 

материалдық және 

материалдық емес 

активтердің болуы 

Пайдалы оқу алаңы, 

материалдық -

техникалық базасы мен 

техникалық оқу 

құралдары туралы 

мәліметтер нысаны (осы 

біліктілік талаптарына                                 

5-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша) 

Жылжымайтын 

мүлікке тіркелген 

құқығы және оның 

техникалық 

сипаттамасы туралы 

ақпарат деректерді 

«Жылжымайтын 

мүлік тіркелімі» 

МДҚ АЖ-дан алуға 

болған жағдайда 

ұсынылмайды. 

 
Ғимараттарға 

шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару 

құқығын растайтын 

құжаттардың 

көшірмелері   

»; 

көрсетілген біліктілік талаптарына 2-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға 

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген біліктілік талаптарына 6-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға 

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 
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көрсетілген біліктілік талаптарына 15-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға 

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген біліктілік талаптары осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес               

17-қосымшамен толықтырылсын. 

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының          

5) тармақшасын және 2-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 

 

Қазақстан Республикасының   

      Премьер-Министрі                                                                 К. Мәсімов 

 

 

 

 



Қазақстан Республикасы 

        Үкіметінің       

        2014 жылғы  « 27 » мамырдағы                

    № 549  қаулысына    

           1-қосымша       

 

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде 

қойылатын біліктілік талаптарына және 

оларға сәйкестікті растайтын  

құжаттардың тізбесіне 

2-қосымша 

 

Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы 

мәліметтер нысаны 

_______________________________________________________________ 

(білім беру ұйымының атауы) 

(  ______________ жағдай бойынша) 

 

Р/с 

№ 

 

 

 

 

Кәсіп, 

мамандық 

бойынша оқу 

пәні, қызмет 

түрі, оқыту 

және 

тәрбиелеу 

бағдарламасы

ның бөлімі 

 

Пәнді оқитын 

білім 

алушылардың 

саны  

(болжамды 

жинақталуы) 

 

 

 

 

Оқу әдебиеті 

(атауы, 

басылып 

шыққан жылы, 

авторлары)  

 

 

Оқу-әдістемелік, 

ғылыми әдебиеттер  

(атауы,  басылып 

шыққан жылы, 

авторлары) * 

 

Дана 

сының 

саны 

 

 

 

 

 

 

      

    Барлығы:                                                          

  

 

Білім беру ұйымының басшысы        _______________________   

     (Т.А.Ә.) 

              

Ескертпе * техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдары үшін толтырылады 

____________________________ 



Қазақстан Республикасы 

         Үкіметінің       

2014 жылғы « 27 » мамырдағы       

      № 549  қаулысына    

          2-қосымша       

 

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде 

қойылатын біліктілік талаптарына және 

оларға сәйкестікті растайтын  

құжаттардың тізбесіне 

6-қосымша 

 

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы 

мәліметтер нысаны 
 

 

Ауданы 

көрсетіл

ген 

ғимарат 

тың 

(құры 

лыстың) 

нақты  

мекен-

жайы 

 

 Атауы 

мен 

ауданы 

көрсетіл 

ген 

пәндер 

кабинеті*   

Оқу-

өндірістік 

шеберха 

налар, 

оқу-

тәжірибе

лік 

учаске 

лер, оқу 

шаруашы

лықтары, 

оқу 

полигон 

дары* 

(ш.м.) 

Оқу 

зертха

нала 

ры* 

(ш.м.) 

 

Түрі, 

саны, 

шыға 

рылым 

күні  

көрсе 

тілген  

оқу-

зертха 

на 

жабдық

тары 

ның 

тізбесі 

Мәжі

ліс 

залы, 

спорт 

залы 

(ш.м.) 

 

Компьютер

лердің 

жалпы саны 

көрсетілген 

компьютер 

лік 

сыныптар 

(ш.м.), 

мультиме 

диалық 

техникалар

мен 

жарақта 

луын 

көрсету 

Кі 

тап 

хана 

        

 

Білім беру ұйымының басшысы        _______________________   

      (Т.А.Ә.) 

Ескертпе *техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін сұратылып 

отырған мамандық немесе біліктілік бөлінісінде беріледі 

__________________________ 

 



Қазақстан Республикасы 

         Үкіметінің       

                                                                                                                                                   2014 жылғы « 27 » мамырдағы  

       № 549  қаулысына    

           3-қосымша       

 

Білім беру қызметін лицензиялау 

кезінде қойылатын біліктілік 

талаптарына және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың 

тізбесіне 

15-қосымша 

Ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру туралы мәліметтер нысаны 

 

№ Ғылыми 

жетекші

нің  

Т.А.Ә. 

Ғылыми дәрежесі 

(ғылыми дәреже беру 

туралы мәліметтер, 

резидентураны бітіргені 

туралы мәліметтер) 

туралы мәліметтер 

Жұмыс өтілі 

(ғылыми-

педагогика 

лық, 

клиника 

лық) 

Жарияланымдар тізбесі Оқу 

құралдарының 

тізбесі 
отандық 

басылымдарда 

шетелдік 

басылымдарда 

халықаралық 

конференция 

еңбектерінде 

        
 

Білім беру ұйымының басшысы        _____________________________________________________       

    (Т.А.Ә.) 
 

 Ескертпе* резидентура, магистратура мамандықтары үшін толтырылады 

________________________________



     Қазақстан Республикасы 

                Үкіметінің       

       2014 жылғы « 27 » мамырдағы               

              № 549  қаулысына    

                 4-қосымша       

 

Білім беру қызметін лицензиялау 

кезінде қойылатын біліктілік 

талаптарына және оларға сәйкестікті 

растайтын құжаттардың тізбесіне 

17-қосымша 

 

 

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық  

жұмыстарды орындауға арналған үлгі шарт 

 

№ _____                                                                         20__ ж. « __ » __________ 

 

__________қаласы 

 

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Ереженің (Жарғының) негізінде 

әрекет ететін __________________________________________________ атынан 

________________________________________________________________ бір 

тараптан және бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет 

ететін  _____________________________________________________ 

атынан ______________________________________________________ екінші 

тараптан, төмендегілер туралы осы шартты жасады: 

 

1. Шарттың нысанасы 

1. __________________________________________________________________

_____________________________бағыты ____________________________ 

_______________________________ тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды Тапсырыс беруші тапсырады, ал 

Орындаушы өзіне қабылдайды. 

2. Негізгі кезеңдердің мазмұны мен орындалу мерзімі күнтізбелік жоспарда 

айқындалады. 

3. Төменде тізбеленген құжаттар мен онда айтылған талаптар осы Шартты 

құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады: 

1) Осы Шарт;  

2) Жұмыстардың күнтізбелік жоспары; 

3) Техникалық ерекшелік. 

 

2. Біліктілік белгілері бойынша ғылыми-техникалық  

өнімнің сипаттамасы және экономикалық көрсеткіштер 
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1. Жұмыстың бағыты:_______________________________________________ 

2. Қолданылу саласы:________________________________________________ 

3. Түпкі нақты нәтиже:_______________________________________________ 

4. Патент қабілеттілігі:_______________________________________________ 

5. Ғылыми-техникалық деңгейі (жаңалық): ______________________________ 

6. Ғылыми-техникалық өнімді пайдалануды Тапсырыс беруші немесе 

Орындаушы жүзеге асырады:_________________________________________ 

7. Ғылыми-техникалық өнімді пайдалану түрі:___________________________ 

 

3. Шарттың жалпы сомасы мен төлеу шарттары 

 

1. Шарттың жалпы сомасы барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді ескере отырып, қызметтерді орындауға байланысты 

барлық шығындар құнын қоса алғанда, ____________ (жазумен) теңгені 

құрайды. 

2. Орындаушының жұмыстарына ақыны Тапсырыс беруші мынадай тәртіппен 

төлейді: __________________________________________________ 

3. Қаржыландыру көзі: ______________________________________________ 

 

4. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі 

 

1. Шартты орындаудың жекелеген кезеңдерінде және ол аяқталған соң 

Орындаушының ресімдеуіне және тапсыруына жататын ғылыми, техникалық 

және басқа да құжаттаманың тізбесі Қазақстан Республикасының ғылыми-

технологиялық саладағы қолданыстағы нормативтік құжаттарында 

айқындалған. 

2. Шарттың жекелеген кезеңдері бойынша белгіленген тәртіппен ресімделген 

құжаттаманы беру _______________ сайынғы орындалған жұмыстар актісімен 

және Орындаушының аннотацияланған есебімен жүзеге асырылады. 

3. Орындаушы Тапсырыс берушіге жүргізілген ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар туралы жылдық есепті 

«___»_____________20__ кешіктірмей ұсынуға міндеттенеді. 

4. Жұмыстар мерзімінен бұрын орындалған жағдайда, Тапсырыс беруші 

жұмысты мерзімінен бұрын қабылдап, оған ақы төлеуге құқылы. 

5. Егер жұмысты орындау процесінде теріс нәтиже алуға мәжбүр болатындығы 

немесе жұмысты одан әрі жүргізудің орынсыздығы анықталса, Орындаушы 

оны тоқтата тұруға, жұмыс тоқтатыла тұрған күннен кейін 5 (бес) күн мерзімде 

Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті. 

Бұл жағдайда тараптар жұмысты жалғастырудың орындылығы және бағыттары 

туралы мәселені қарастыруға міндетті. 

 

5. Тараптардың жауапкершілігі 
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1. Шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған кезде тараптар 

қолданыстағы заңнамада белгіленген шарттарда және тәртіппен жауапты 

болады. 

2. Жұмыстар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Орындаушы 

__________________________________________________________________ 

3. Орындаушы жұмыстарды тиісінше орындамаған жағдайда 

__________________________________________________________________ 

 

6. Өзге талаптар 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті 

болып табылады және 20__ жылғы «__» ________ дейін қолданылады. 

Тараптардың қалауы бойынша басқа талаптар: 

1) жұмыс күнтізбелік жоспарға сәйкес орындалады; 

2) ғылыми-зерттеу жұмысы «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» 

АҚ-да міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс; 

3) үшінші тараптардың барлық шағым-талаптары бойынша Орындаушы 

жауапты болады. 

 

Тараптардың заңды мекенжайлары 

 

Орындаушы:                                                                          Тапсырыс беруші: 

__________________________                               _________________________ 

__________________________                               _________________________ 

  (қолы)                                                                            (қолы) 

М.О.                                                                                М.О. 

___________________________



Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- 

конструкторлық жұмыстарды 

орындауға арналған үлгі шартқа 

1-қосымша 

 

 

Жұмыстардың күнтізбелік жоспары 

 

№ _____ шарт бойынша                                           20__ жылғы « __ » __________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Орындаушының атауы) 

 

Тақырыбы: ________________________________________________________ 

 

 

Тапсырма 

кезеңі, 

шифры  

Шарт бойынша жұмыстардың 

атауы және оның 

орындалуының негізгі 

кезеңдері 

Орындалу мерзімі Күтілетін 

нәтиже басталуы аяқталуы 

     

     

     

     

 

 

Тараптардың заңды мекенжайлары 

 

Орындаушы:                                                                          Тапсырыс беруші: 

__________________________                               _________________________ 

__________________________                               _________________________ 

  (қолы)                                                                            (қолы) 

    М.О.                                                                                М.О. 

 

____________________________
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Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- 

конструкторлық жұмыстарды 

орындауға арналған үлгі шартқа 

2-қосымша 

 

 

Техникалық ерекшелік 

 

 

№ _____ шарт бойынша                                           20__ жылғы « __ » 

__________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Орындаушының атауы) 

 

 

Жоба тақырыбының 

атауы 

20 ___ жылға арналған 

міндеттер 

Күтілетін нәтиже 

   

   

 

 

Тараптардың заңды мекенжайлары 

 

Орындаушы:                                                                          Тапсырыс беруші: 

__________________________                               _________________________ 

__________________________                               _________________________ 

  (қолы)                                                                            (қолы) 

М.О.                                                                                М.О. 

 

_________________________________ 
 


