
 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық  

қызметті базалық, гранттық,  

бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру  

қағидаларына  

6-қосымша 

 

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі  

ғылыми-зерттеу жұмысына арналған техникалық тапсырма 

 

1. Жалпы мәліметтер: 

1.1. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаға арналған 

мамандандырылған бағыт атауы (бұдан әрі  – бағдарлама):  

 

2. Бағдарлама мақсаты мен міндеттері 

2.1. Бағдарлама мақсаты:  

_ 

2.2. Бағдарлама мақсаты: 

_ 

 

 

2.1.1. Алға қойылған мақсатқа жету үшін мынадай 

міндеттер орындалуы тиіс: 

_ 

_ 

2.2.1. Алға қойылған мақсатқа жету үшін мынадай 

міндеттер орындалуы тиіс: 

_ 

_ 

 

 

3. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың қандай 

тармақтарын шешеді: 

 

4. Күтілетін нәтижелер 

4.1. Тікелей нәтижелер: 

- ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті 

орындау барысында алынған жаңа білімдер немесе 

шешімдер, зерттеу, талдау, теориялық ізденістер, 

модельдеу нәтижелері; 

- өндіріске ғылыми әзірлемелер мен технологияларды, 

сондай-ақ жаңа бұйымдардың, материалдар мен заттардың 

модельдерін, макеттерін, үлгілерін енгізу; 

- патенттік зерттеулер нәтижелері; 

- өнімнің жаңа түрлерін және өндіріс тәсілдерін 

(технологияларды) жасауға арналған ғылыми және 

ғылыми-техникалық негіздер; 

- алгоритмдер, әдістер, әдістемелер, әртүрлі техникалық, 
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технологиялық мәселелердің шешімі; 

- өнімнің жаңа түрлерін және өндіріс тәсілдерін 

(технологияларды) жасау жөніндегі жекелеген техникалық 

және технологиялық шешімдер; 

- құбылыстар, процестер, технологиялар және т.б. есебі 

мен математикалық (бағдарламалық) модельдері, 

- зерттеу объектісімен байланысты қайта құрылатын 

нормативтік, техникалық, әдістемелік құжаттама; 

- жаңадан алынған (зерттелген) әдістерді, техникалық және 

технологиялық шешімдерді, нақты экономика 

секторларында ҒЗЖ нәтижелерін жүзеге асыру 

ұсыныстары; 

- басқалар. 

4.2. Соңғы нәтиже: 

(бағдарлама нәтижелері нысаналы бағдарлама                  

іс-шараларының іске асырылуына, нысаналы 

бағдарламаның индикаторлары мен көрсеткіштеріне қол 

жеткізуге  ықпал етеді; күтілетін ғылыми және әлеуметтік 

экономикалық әсер; алынған нәтижелердің нысаналы 

тұтынушылары). 

  Бағдарламаның нәтижелері индустрияландырудың 

қарқындылығын күшейтуге және Қазақстанның 

экономикалық күрделілік индексін арттыруға, жоғары 

технологиялық, орта жоғары салалардың және ІЖӨ-де 

білім беру (ғылымды қажет ететін) қызметтері үлесінің 

өсуіне ықпал етуге тиіс (егер қолданылса). 

Экономикаға әсер ету көрсеткіштері (зерттеу 

саласына байланысты): 

экономикалық тиімділік, бәсекелестік 

артықшылықтарды дамыту (болашақ қолдану саласының 

дамуына қолайлы әсер ету, қолда бар нарықтардың кеңеюі 

және жаңа нарықтардың пайда болуы, өнімнің құнын 

төмендету және сапасын арттыру, еңбек өнімділігінің өсуі, 

Индустрияның 4.0 өсу нүктелері, заттар интернеті үшін 

негіз құру) (егер қолданылса). 

Экологиялық тиімділік: қоршаған ортаны қорғау, 

табиғатты ұтымды пайдалану, «жасыл экономиканы» 

дамыту (зиянды шығарындыларды азайту, өндіріс 

қалдықтарын қысқарту және қайта өңдеу, экологиялық 

таза өндірістердің пайда болуы, өндіріс пен тұрмыста 

энергия тұтынуды төмендету, дәстүрлі емес энергия 

көздерін дамыту) (егер қолданылса). 

Бағдарламаның әлеуметтік әсері оның нәтижелерінің 
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әлеуметтік ортаны жақсартуға және халықтың өмір сүру 

сапасын арттыруға қосқан үлесін көрсетуі және мынадай 

көрсеткіштермен сипатталуы тиіс: халықтың өмір сүру 

ұзақтығын арттыру, халықтың білім беру деңгейінің өсуі, 

инклюзивті дамуға жәрдемдесу (жаңа дәрі-дәрмек жасау, 

органикалық өнім өндіру, креативті индустриялар мен 

әлеуметтік инновацияларды және т.б. дамыту) (егер 

қолдануға болса). 

 

 

_____________________________________ 


