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құжатқа сілтеу QR-коды«РҚАО» РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігі

Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2015 
жылғы 7 желтоқсандағы № 681 

бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет 

министрлігінде 2016 жылы 11 
қаңтарда 12839 болып тіркелді

Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

«Жоғары оқу орындарындағы 
білім алушыларды ауыстыру және 

қайта қабылдау» және «Кешенді тестілеу 
тапсырғаны туралы сертификат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес 

:БҰЙЫРАМЫН

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Жоғары оқу орындарындағы білім 
алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы 
сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және халықаралық 
ынтымақтастық департаменті (С.М. Өмірбаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;
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2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде ресми жариялау үшін жолдауды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі А. Сәрінжіпов
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
Е. Досаев
11 желтоқсан 2015 жыл
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым

министрінің 2015 жылғы
7 желтоқсандағы № 618 бұйрығына

1-қосымша

«Жоғары оқу орындарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта 
қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

Ескерту. 1-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. «Жоғары оқу орындарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта 
қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті жоғары оқу орындары (бұдан әрі - көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беруді жоғары оқу орындары (бұдан әрі – ЖОО) жүзеге асырады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

Ескерту. 2-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 
бастап – 1 жұмыс күні;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат берілген ең ұзақ 
уақыты – 15 минут;
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3) қызмет көрсетудің рұқсат берілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – жоғары оқу орны ректорының 
ауыстыру немесе қайта қабылдау туралы бұйрығы.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін 
қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-
ге дейін.

Өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру алдын ала жазылусыз және 
жедел қызмет көрсетусіз, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-
ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге 
асырылады.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

бір жоғары оқу орнынан екінші жоғары оқу орнына ауысу кезінде:

1) білім беру ұйымы басшысының атына ауысу туралы еркін нысандағы 
өтініш;

2) «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 
сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 болып тіркелген) транскрипттің 
көшірмесі;

3) «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң 
есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 
502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 4991 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша білім беру гранты иегері 
куәлігінің көшірмесі (бар болғанда);
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білім алушылар қатарына қайта қабылдау кезінде:

1) білім беру ұйымы басшысының атына қайта қабылдану туралы еркін 
нысандағы өтініш;

2) «Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту 
туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 
маусымдағы № 289 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) 
транскрипт немесе білім алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтама;

шетелдік білім беру ұйымынан ауысу және қайта қабылдау кезінде:

1) меңгерілген білім беру бағдарламалары туралы құжат (академиялық 
анықтама немесе транскрипт);

2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 
қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5135 болып тіркелген) Білім туралы құжаттарды 
тану және нострификациялау қағидаларында белгіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім берудің алдыңғы 
деңгейін аяқтағаны туралы құжат;

3) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі сынақ нәтижелері.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық 
қажетті құжаттарды тапсырған кезде, қағаз жеткізгіштегі өтініштің 
көшірмесіндегі қабылдау күні, қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болса) және құжаттар топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның 
қабылданғанын растау болып табылады.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 
21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-тарау. Орталық мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің 
және (немесе) олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызмет 

көрсету мәселелері жөніндегі шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртiбi
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Ескерту. 3-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде Астана қаласы, 
Мәңгілік ел даңғылы, 8 мекенжайы бойынша Министрлік басшысының не оны 
алмастыратын адамның атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап 
алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын 
растау болып табылады. Шағымда көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
әкесінің аты, пошта мекенжайы көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті 
алушының қолы қойылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және 
бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 
21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.



 Редакциялау күні 21.06.2018
 Сақтау күні 07.01.2019
 Дата редакции 21.06.2018
 Дата скачивания 07.01.2019

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

Ескерту. 4-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары 
Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

13. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен оның мәртебесі туралы 
ақпаратты көрсетілетін қызметті алушының жоғары оқу орындарында тікелей 
алуға мүмкіндігі бар.
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым

министрінің 2015 жылғы 7 желтоқсан № 618 
бұйрығына
2-қосымша

«Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы сертификат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

Ескерту. 1-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. «Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы сертификат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті «Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, жоғары оқу орындары (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін беруді жоғары оқу орындары жүзеге асырады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

Ескерту. 2-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған саәттен 
бастап – 4 күнтізбелік күн;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат берілген ең ұзақ 
уақыты – 15 минут;
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3) қызмет көрсетудің рұқсат берілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – кешенді тестілеу тапсырғаны 
туралы сертификат.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 156-
бабына сәйкес ақылы түрде көрсетіледі. Төлем екінші деңгейдегі банктер немесе 
банктік операциялардың жекелген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
жүргізіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін 
қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-
ге дейін.

Өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру алдын ала жазылусыз және 
жедел қызмет көрсетусіз, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-
ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге 
асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ерікті нысандағы өтініш;

2) жеке куәліктің көшірмесі;

3) мемлекеттік қызметті көрсету ақысы төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық 
қажетті құжаттарды тапсырған кезде, қағаз жеткізгіштегі өтініштің 
көшірмесіндегі қабылдау күні, қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болса) және құжаттар топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның 
қабылданғанын растау болып табылады.
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3-тарау. Орталық мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің 
және (немесе) олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызмет 

көрсету мәселелері жөніндегі шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану тәртiбi

Ескерту. 3-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде Астана қаласы, 
Мәңгілік ел даңғылы, 8 мекенжайы бойынша Министрлік басшысының не оны 
алмастыратын адамның атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап 
алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын 
растау болып табылады. Шағымда көрсетілген қызметті алушының тегі, аты, 
әкесінің аты, пошта мекенжайы көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті 
алушының қолы қойылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және 
бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 
21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
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11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

Ескерту. 4-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 21.06.2018 № 289 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары 
Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

13. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен оның мәртебесі туралы 
ақпаратты көрсетілетін қызметті алушының жоғары оқу орындарында тікелей 
алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері 
жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.
edu.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
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