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Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігі

Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 
жылғы 16 қарашадағы № 634 

бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет 

министрлігінде 2018 жылғы 20 
қарашада № 17764 болып тіркелді

Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 
сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы 
№ 391 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 1-тармағының 1-1) тармақшасына 
сәйкес :БҰЙЫРАМЫН

1. «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 
сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 
бұйрығына (2015 жылғы 30 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11716 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру қызметіне қойылатын 
біліктілік талаптарында және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың 
тізбесінде:

реттік нөмірлері 21, 22-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«
21 Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 

оқу жоспарларының үлгілік оқу жос-
парларына немесе Мемлекеттік жал-
пыға міндетті техникалық және кәсіп-
тік білім беру стандартына сәйкестігі.

Мемлекеттік жалпыға міндет-
ті техникалық және кәсіптік 
білім беру стандартына және 
тиісті мамандықтың үлгілік 
оқу жоспарына сәйкес оқыту-

Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сәйкестігі туралы білік-
тілік талаптары уәкілетті орган бекіткен экспери-
мент режимінде іске асырылатын бағдарлама-
ларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі 
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дың толық кезеңіне әзірлен-
ген сұралып отырған маман-
дыққа сәйкес оқу жоспары-
ның мемлекеттік және орыс 
тілдеріндегі көшірмелері.

істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі меке-
мелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымда-
рындағы тұлғаларды және мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды оқытуға арналған жұмыс жоспарлары-
на қолданылмайды.

22 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып 
табылатын оқытушылар мен өн-
дірістік оқыту шеберлерінің үлесі 
олардың жалпы санынан кемінде 70%, 
соның ішінде медициналық білім беру 
ұйымдары үшін қолданбалы бака-
лавриат, бакалавриат, магистратура 
деңгейі бар оқытушылар мен мейір-
герлердің үлесі оқытушылардың жал-
пы санынан кемінде 10% болуы.

Педагог және оқытушы кадр-
лармен жасақталуы туралы 
мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 1-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік 
талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігі қылмыстық-атқару жүйесі мекеме-
лерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдары-
на қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 25-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
25 Даярланатын біліктілікті ескере отырып, 

интернет желісіне қосылған компьютерлік 
сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтар-
мен жарақталуы, соның ішінде орта буын 
медициналық мамандарын даярлау үшін 
оқу пәндік кабинеттермен, клиникаға дейін-
гі симуляциялық кабинеттермен жарақта-
луы.

Білім беру процесін материалдық-тех-
никалық қамтамасыз ету, оның ішінде 
компьютерлердің, оқу зертханалары-
ның, оқу пәндері кабинеттерінің және 
техникалық оқу құралдарының болуы 
туралы мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша).

Интернет желісіне қосылған ком-
пьютерлік сыныппен жарақталуы 
туралы біліктілік талаптары Қаза-
қстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігі қылмыстық-атқару жүй-
есі мекемелерінің жанында орна-
ласқан білім беру ұйымдарына қол-
данылмайды.

»;

реттік нөмірлері 30, 31-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«
30 Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 

оқу жоспарларының үлгілік оқу жос-
парларына немесе Мемлекеттік жал-
пыға міндетті орта білімнен кейінгі 
білім беру стандартына сәйкестігі.

Мемлекеттік жалпыға мін-
детті, орта білімнен кейінгі 
білім беру стандартына және 
тиісті мамандықтың үлгілік 
оқу жоспарына сәйкес оқыту-
дың толық кезеңіне әзірлен-
ген сұралып отырған маман-
дыққа сәйкес оқу жоспары-
ның мемлекеттік және орыс 
тілдеріндегі көшірмелері.

Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сәйкестігі туралы білік-
тілік талаптары уәкілетті орган бекіткен экспери-
мент режимінде іске асырылатын бағдарлама-
ларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі меке-
мелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымда-
рындағы тұлғаларды және мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды оқытуға арналған жұмыс жоспарлары-
на қолданылмайды.

31 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып 
табылатын оқытушылар мен өн-
дірістік оқыту шеберлерінің үлесі 
олардың жалпы санынан кемінде 70%, 
соның ішінде медициналық білім беру 
ұйымдары үшін қолданбалы бака-
лавриат, бакалавриат, магистратура 
деңгейі бар оқытушылар мен мейіргер-

Педагог және оқытушы кадр-
лармен жасақталуы туралы 
мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 1-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік 
талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің мекеме-
лерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдары-
на қолданылмайды.
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лердің үлесі оқытушылардың жалпы 
санынан кемінде 10% болуы.

»;

реттік нөмірі 47-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
47 Білім беру бағ-

дарламасының 
Мемлекеттік жал-
пыға міндетті 
жоғары білім бе-
ру стандарттары-
на сәйкестігі.

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға мін-
детті стандартына сәйкес оқытудың толық кезеңі-
не әзірленген сұратылып отырған кадрларды да-
ярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламасы-
ның, оқу жұмыс жоспарының мемлекеттік және 
орыс тілдеріндегі көшірмелері.

Білім беру бағдарламасының, оқу жұмыс жоспары-
ның мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартына сәйкестігі туралы біліктілік талабы мәлім-
делген жағдайлар бойынша уәкілетті орган бекіт-
кен эксперимент режимінде іске асырылатын бағ-
дарламаларға қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 49-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
49 Оқу жоспарындағы пәндерге сәйкес оқытушылардың болуы, оның ішінде оқытушылардың білімі 

оқытатын пән бейініне және/немесе «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «фило-
софия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе 
«философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары оқытатын пән бейініне сәйкес болуы.

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылардың жалпы оқытушылар санын-
дағы үлесі – кемінде 80%; 

«Өнер» және «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім саласындағы 
кадрларды даярлау бағыттары үшін кемінде 60%;

азаматтық авиация саласындағы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйым-
дары үшін – кемінде 45%.

Педагог және оқыту-
шы кадрлармен жа-
сақталуы туралы 
мәліметтер (осы 
біліктілік талаптары-
на 1-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 50-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
50 Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» 

немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылы-
ми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәре-
жесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қа-
уымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе «Еңбек сiңiр-
ген жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылардың үлесі – университеттер үшін –кемінде 50 
%, академиялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін кемінде – 30%;

Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «магистр» дәрежесі 
бар оқытушылардың үлесі - 60%-дан көп емес; 

оқытушылардың жалпы санынан «Өнер» білім беру саласында кадрларды даярлау бағыты үшін лицен-
зиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «фи-
лософия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия док-

Педагог және 
оқытушы кадр-
лармен жа-
сақталуы тура-
лы мәліметтер 
(осы біліктілік 
талаптарына 1-
қосымшаға 
сәйкес нысан 
бойынша).
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торы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (до-
цент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе Қазақстан Республикасының құрметті 
атақтары мен мемлекеттік марапаттары бар оқытушылардың үлесі университеттер үшін – кемінде 50 
%, академиялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін кемінде – 30%; 

Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «магистр» дәрежесі 
бар оқытушылардың үлесі - 60%-дан көп емес; 

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім беру саласында кадрларды даяр-
лау бағыты бойынша:

лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия 
докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (до-
цент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі жалпы оқытушылар санынан 
кемінде университеттер үшін – кемінде 50 %, академиялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін ке-
мінде – 30%;

Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «магистр» дәрежесі 
бар және/немесе жоғары/бірінші біліктілік дәрігерлік санаты бар оқытушылардың үлесі - 50%-дан көп 
емес;

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр-
лігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымда-
ры үшін оқытушылардың жалпы санынан «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «фило-
софия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докто-
ры (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен 
емес оқытушылардың үлесі кемінде 40%.

»;

реттік нөмірі 51-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
51 Кадрларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын 100% қамтама-

сыз ететін баспа басылымдары форматындағы;

кадрларды даярлау бағыты бойынша («Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс» білім са-
ласындағы кадрларды даярлау бағытынан басқа) оқу жұмыс жоспарының пәндерін 
40% қамтамасыз ететін электронды форматтағы оқу және ғылыми әдебиет қоры-
ның болуы. Кітапхана қорында әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойын-
ша негізгі оқу әдебиетінің соңғы бес жылда;

жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша соңғы он жыл-
да басылған баспа басылымдарының форматында болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қоры-
ның болуы туралы мәліметтер (осы 
біліктілік талаптарына 2-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

Цифрлық тасымалдағыштардағы 
оқу және ғылыми әдебиеттер қоры-
ның болуы туралы мәліметтер (осы 
біліктілік талаптарына 8-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 52-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
52 Оқу жұмыс жоспарына және мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына 
сәйкес білім беру бағдарламасын іске асы-
ру үшін қажетті материалдық -техникалық 

Білім беру процесін материалдық-
техникалық қамтамасыз етуі, оның 
ішінде компьютерлердің, оқу-зерт-
ханаларының, оқу пәндері кабинет-

«Сымсыз технологияларды қоса алған-
да» біліктілік талабы Қазақстан Рес-
публикасы ұлттық қауіпсіздік органда-
рына, Қазақстан Республикасы Қорға-
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және оқу-зертханалық базамен, сымсыз тех-
нологияларды қоса алғанда кең жолақты 
интернет желісімен, компьютерлік кабинет-
термен жарақтандырылуы.

Медициналық бағыт бойынша кадрларды 
даярлау үшін манекендермен, муляждар-
мен және т.б. жабдықталған практикалық 
дағдылар орталығының (симулициялық ор-
талықтың) болуы.

терінің және техникалық оқу құрал-
дарының болуы туралы мәліметтер 
(осы біліктілік талаптарына 6-қо-
сымшаға сәйкес нысан бойынша).

ныс министрлігіне, Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрлігіне ве-
домстволық бағынысты білім беру ұй-
ымдарына қолданылмайды

»;

реттік нөмірі 53-жол алынып тасталсын;

реттік нөмірі 53-1-жолмен толықтырылсын:

«
53-
1

Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес «ғылым кандида-
ты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бой-
ынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні 
бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе 
«бейіні бойынша доктор» дәрежелері, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс 
өтілі бар, уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және халықаралық ғы-
лыми журналдарда соңғы бес жылда 2 ғылыми жарияланымдардың болуы, сондай-ақ 
оқулықтың не оқу құралының авторлары болып табылатын жетекші мамандардың, оқы-
тушылардың бакалаврларға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жария-
ланымдары мен оқулығы 
немесе оқу құралы көрсетіл-
ген тиісті кадрларды даярлау 
бағыты бойынша ғылыми же-
текшілікті жүзеге асыратын 
ғылыми жетекшілер туралы 
мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 11-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 54-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
54 Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шар-

ттардың болуы, оның ішінде «Педагогикалық ғылым» білім саласын-
дағы кадрларды даярлау бағыты үшін педагогикалық практика база-
лары бойынша мектепке дейінгі, және/немесе бастауыш, және/неме-
се негізгі және/немесе жалпы орта, және/немесе техникалық және 
кәсіптік, және/немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарымен 
шарттардың болуы. Медициналық бағыт бойынша кадрларды даяр-
лау үшін алдыңғы қатарлы шетелдік медициналық білім беру ұйым-
дарымен стратегиялық әріптестік туралы шарттардың болуы.

Сұратылып отырған 
кадрларды даярлау 
бағытына сәйкес то-
лық оқу кезеңін қам-
титын, практика база-
лары ретінде айқын-
далған ұйымдармен 
және стратегиялық 
әріптестік туралы жа-
салған шарттардың 
көшірмелері.

Біліктілік талабы Қаза-
қстан Республикасы ұлт-
тық қауіпсіздік органдары-
на, Қазақстан Республика-
сы Қорғаныс министрлігі-
не, Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрлігі-
не ведомстволық бағыны-
сты білім беру ұйымдары-
на қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 57-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
57 Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқа-

ру құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қам-
Пайдалы оқу алаңы, 
материалдық-техни-

Жылжымайтын мүлікке құқығының тір-
келгені және оның техникалық сипаттама-
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тамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде 
университеттер үшін 3 және одан көп, академиялар 
үшін 1 және одан көп, институттар үшін 1 және одан 
көп ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайла-
рымен ғимараттардың (оқу корпустардың) болуы.

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 
(медицина)» білім саласындағы кадрларды даярлау 
бағыты үшін шаруашылық жүргізу меншікті жеке не 
жедел басқару құқығындағы клиникасының болуы.

калық базасының 
болуы туралы мәлі-
меттер (осы білік-
тілік талаптарына 5-
қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша).

сы туралы ақпарат деректерді «Жылжы-
майтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан 
алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсыныл-
майды.

Білім беру ұйымының лицензия алуы 
немесе қайта құрылуына байланысты ли-
цензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу 
ауданының есебі оқу сабағының ауысым-
дылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының 
түріне байланысты ең аз білім алушылар 
контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп 
жүргізіледі.

Ғимараттарға (оқу 
корпустарға) және 
клиникаларға шаруа-
шылық жүргізу 
немесе жедел басқа-
ру құқығын растай-
тын құжаттардың 
көшірмелері.

»;

реттік нөмірі 58-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
58 Білім беру бағдарламасы-

ның Мемлекеттік жалпы-
ға міндетті жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім бе-
ру стандарттарына сәй-
кестігі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жал-
пыға міндетті стандартына сәйкес оқытудың толық кезеңіне 
әзірленген сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты 
бойынша білім беру бағдарламасының, оқу жұмыс жоспары-
ның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.

Біліктілік талабы мәлімделген 
жағдайлар бойынша уәкілетті 
орган бекіткен эксперимент ре-
жимінде іске асырылатын бағ-
дарламаларға қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 59-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
59 Сұратылып отырған кадрларды даяр-

лау бағытына және жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 
бар кадрларды даярлау бағыттары-
ның сыныптауышына сәйкес жоға-
ры білім берудің оқу бағдарламала-
рын іске асыру.

Лицензияланатын кадрларды 
даярлау бағытына сәйкес алды-
ңғы деңгей бойынша лицензия-
ның бар болуы туралы мәлімет-
тер (осы біліктілік талаптарына 
9-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша).

Лицензиялардың мәртебесі «Е-лицензиялау» 
МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

Біліктілік талабы «Денсаулық сақтау және әле-
уметтік қамсыздандыру (медицина)» және «Педа-
гогикалық ғылым» білім саласындағы кадрларды 
даярлау бағыттарына, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасы Бас прокуратурасына ведомстволық 
бағыныстағы білім беру ұйымдарына қолданыл-
майды.

»;

реттік нөмірі 61-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
61 Сұратылып отырған кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша лицензиат негізгі жұ-

мыс орны болып табылатын үш ғылым докторының немесе бес ғылым кандидатының неме-
Педагог және оқытушы 
кадрлармен жасақталуы ту-
ралы мәліметтер (осы білік-
тілік талаптарына 1-қосым-
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се бес философия (PhD) докторының болуы; «Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс» білім са-
ласындағы кадрларды даярлау бағыты бойынша бір ғылым докторының немесе бір ғылым 
кандидатының немесе философия (PhD) докторының болуы.

шаға сәйкес нысан бойын-
ша).

»;

реттік нөмірі 62-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
62 Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» 

немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылы-
ми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәре-
жесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қа-
уымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе «Еңбек 
сiңiрген жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылардың үлесі – университеттер үшін –кемін-
де 50 %, академиялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін – 30%;

Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «магистр» дәрежесі 
бар оқытушылардың үлесі - 60%-дан көп емес; 

Оқытушылардың жалпы санынан «Өнер» білім саласындағы кадрларды даярлау бағыты үшін лицензи-
ат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «фило-
софия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докто-
ры (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе Қазақстан Республикасының құрметті атақтары 
мен мемлекеттік наградалары бар оқытушылардың үлесі университеттер үшін – кемінде 50 %, академи-
ялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін – 30%; 

Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «магистр» дәрежесі 
бар оқытушылардың үлесі - 60%-дан көп емес; 

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім саласындағы кадрларды даяр-
лау бағыты бойынша:

лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия 
докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (до-
цент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі жалпы оқытушылар санынан 
кемінде университеттер үшін – кемінде 50 %, академиялар үшін кемінде – 30%, институттар үшін – 
30%;

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр-
лігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымда-
ры үшін: оқытушылардың жалпы санынан «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «фи-
лософия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия док-
торы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (до-
цент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен тө-
мен емес оқытушылардың үлесі кемінде 40%.

Педагог және 
оқытушы кадр-
лармен жа-
сақталуы тура-
лы мәліметтер 
(осы біліктілік 
талаптарына 1-
қосымшаға сәй-
кес нысан бой-
ынша).

»;

реттік нөмірі 63-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
63
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Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес «ғылым кандидаты» 
немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша 
доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойын-
ша доктор» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні 
бойынша доктор» дәрежелері, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, 
уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және халықаралық лицензиялана-
тын ғылыми журналдарда соңғы бес жылда 10 ғылыми жарияланымдардың болуы, сон-
дай-ақ кемінде 2 оқулықтың не оқу құралының авторы болып табылатын жетекші маман-
дардың немесе оқытушылардың магистранттарға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жария-
ланымдары мен оқулығы 
немесе оқу құралы көрсетіл-
ген кадрларды даярлаудың 
тиісті бағыты бойынша ғылы-
ми жетекшілікті жүзеге асы-
ратын ғылыми жетекшілер 
туралы мәліметтер (осы білік-
тілік талаптарына 11-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 65-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
65 Білім беру бағдарламасына сәйкес сұратылып отырған 

кадрларды даярлау бағыты бойынша мамандандырылған 
ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, 
эксперименттік базаның болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдісте-
мелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы 
туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 12-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 67-жол алынып тасталсын;

реттік нөмірі 68-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
68 Білім беру бағдарламаларын іске 

асыру үшін қажетті материалдық 
техникалық және оқу-зертхана-
лық базалармен, сымсыз техноло-
гияларды қоса алғанда кең жо-
лақты интернет желісімен, ком-
пьютерлік кабинеттермен, кітап-
ханамен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-
техникалық қамтамасыз етуі, оның 
ішінде компьютерлердің, оқу-зертха-
наларының, оқу пәндері кабинет-
терінің және техникалық оқу құрал-
дарының болуы туралы мәліметтер 
(осы біліктілік талаптарына 6-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

«Сымсыз технологияларды қоса алғанда» білік-
тілік талабы Қазақстан Республикасы ұлттық 
қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасына, Қазақстан Респуб-
ликасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведом-
стволық бағынысты білім беру ұйымдарына 
қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 72-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
72 Білім беру бағдарламасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті 
жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру стандарттарына сәй-
кестігі.

Клиникалық мамандықтар бойынша жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға мін-
детті стандартына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұратылып отырған 
кадрларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарламасының, оқу жұмыс жоспа-
рының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.

»;

реттік нөмірі 73-жол мынадай редакцияда жазылсын:
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«
73 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын және кемінде үш жыл ғылыми- педагогикалық, ке-

мінде бес жыл клиникалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні бойынша уәкілетті орган ұсынған отан-
дық ғылыми журналдарда және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбек-
терінде соңғы бес жылда 4 ғылыми жарияланымдарының және оқу құралының авторы болып табы-
латын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе 
«бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні 
бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия док-
торы (РhD)» дәрежелері бар кемінде екі маманның немесе «ғылым кандидаты» немесе «ғылым док-
торы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі неме-
се «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері бар кемінде бір маман-
ның және сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты бойынша жоғары дәрігерлік санаты бар 
бір маманның болуы.

Жұмыс өтілі, ғылы-
ми жарияланымда-
ры мен оқу құрал-
дары, көрсетілген 
тиісті кадрларды 
даярлау бағыты 
бойынша ғылыми 
жетекшілікті жүзе-
ге асыратын ғылы-
ми жетекшілер ту-
ралы мәліметтер 
(осы біліктілік та-
лаптарына 11-қо-
сымшаға сәйкес 
нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 76-жол алынып тасталсын;

мынадай редакциядағы реттік нөмірі 76-1- жолмен толықтырылсын:

«
76-
1

Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес «ғылым кандидаты» 
немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша 
доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойын-
ша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия 
докторы (РhD)» дәрежесі, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, 
уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және халықаралық лицензиялана-
тын ғылыми журналдарда соңғы бес жылда 4 ғылыми жарияланымдардың болуы, сон-
дай-ақ кемінде 2 оқулықтың не оқу құралының авторы болып табылатын жетекші маман-
дардың, оқытушылардың резиденттерге ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жария-
ланымдары мен оқулығы 
немесе оқу құралы көрсетіл-
ген тиісті кадрларды даярлау 
бағытыбойынша ғылыми же-
текшілікті жүзеге асыратын 
ғылыми жетекшілер туралы 
мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 11-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 77-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
77 Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдармен (ғылыми ұйым-

дарды қоспағанда) және жетекші шетелдік медициналық білім беру 
ұйымдарымен стратегиялық әріптестік туралы шарттардың болуы.

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдар-
мен және стратегиялық серіктестік туралы жа-
салған толық оқу циклін қамтитын шарттардың кө-
шірмелері.

»;

реттік нөмірі 80-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
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80 Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе же-
дел басқару құқығына тиесілі білім беру қыз-
метінің сапасын қамтамасыз ететін клиника-
лардың (ғылыми ұйымдарды қоспағанда), ма-
териалдық активтердің, оның ішінде санитар-
лық нормаларға сай оқу орынжайларының бо-
луы.

Пайдалы оқу алаңы, ма-
териалдық-техникалық 
базасының болуы тура-
лы мәліметтер (осы 
біліктілік талаптарына 
5-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені 
және оның техникалық сипаттамасы туралы ақ-
парат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелі-
мі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдай-
да ұсынылмайды.

Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе 
қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта 
ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу са-
бағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу 
орнының түріне байланысты ең аз білім алушы-
лар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп 
жүргізіледі.

Ғимараттарға және кли-
никаға шаруашылық 
жүргізу немесе жедел 
басқару құқығын рас-
тайтын құжаттардың 
көшірмелері.

»;

реттік нөмірі 81-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
81 Білім беру бағдарламасының 

Мемлекеттік жалпыға мін-
детті білім беру стандартта-
рына сәйкестігі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 
сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұратылып отырған кадрларды даярлау бағы-
ты бойынша білім беру бағдарламасының, оқу жұмыс жоспарының мемлекеттік және 
орыс тілдеріндегі көшірмелері.

»;

реттік нөмірі 83-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
83 Кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні 

бойынша отандық басылымдарда, халықаралық конференциялардағы еңбек-
терде ғылыми жарияланымдардың және оқу құралының авторы болып табы-
латын кадрларды даярлаудың әрбір ғылыми бағыты бойынша лицензиат 
негізгі жұмыс орны болып табылатын кемінде бір ғылым докторының неме-
се екі ғылым кандидатының не философия докторының (PhD) не бейіні бой-
ынша доктордың болуы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары 
мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетіл-
ген тиісті кадрларды даярлау бағыты бой-
ынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыра-
тын ғылыми жетекшілер туралы мәлімет-
тер (осы біліктілік талаптарына 11-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша).

»;

реттік нөмірі 84-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
84 Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қаза-

қстан Республикасы Бас прокуратурасына ведомстволық бағыны-
сты білім беру ұйымдарынан басқа, кадрларды даярлаудың тиісті 
бағыты бойынша ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін ве-
домствоаралық келісімдердің болуы.

Ғылыми алма-
су мәселе-
лерін регла-
менттейтін 
келісімдердің 
көшірмелері.

Шетел тілінде жасалған келісімдер 
ұсынылған жағдайда, олардың мем-
лекеттік немесе орыс тілдеріне ауда-
рылып, нотариалды расталған аудар-
масын қоса беру талап етіледі.

»;
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реттік нөмірі 85-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
85 Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты бой-

ынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылы-
ми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік база-
ның болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, 
клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәлі-
меттер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша).

»;

реттік нөмірі 90-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
90 Білім беру бағдарла-

масының Мемлекет-
тік жалпыға міндетті 
жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру 
стандарттарына сәй-
кестігі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекет-
тік жалпыға міндетті стандартына сәйкес оқытудың 
толық кезеңіне әзірленген сұратылып отырған кадр-
ларды даярлау бағыты бойынша білім беру бағдарла-
масының, оқу жұмыс жоспарының мемлекеттік жә-
не орыс тілдеріндегі көшірмелері.

Білім беру бағдарламасының, оқу жұмыс 
жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сәйкестігі туралы 
біліктілік талабы уәкілетті орган бекіткен 
эксперимент режимінде іске асырылатын 
бағдарламаларға қолданылмайды.

»;

реттік нөмірі 92-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
92 Сұратылып отырған кадрларды даяр-

лау бағытына және жоғары, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімі бар кадр-
ларды даярлау бағыттарының сынып-
тауышына сәйкес бакалавриаттың жә-
не магистратураның оқу бағдарламала-
рын іске асыруы.

Лицензияланатын кадрларды 
даярлау бағытына сәйкес ал-
дыңғы деңгей бойынша лицен-
зияның бар болуы туралы 
мәліметтер (осы біліктілік та-
лаптарына 9-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша).

Лицензиялардың мәртебесі «Е-лицензиялау» 
МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

Біліктілік талабы «Денсаулық сақтау және әле-
уметтік қамсыздандыру (медицина)» және «Пе-
дагогикалық ғылым» білім саласындағы кадрлар-
ды даярлау бағыттарына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасына ведомство-
лық бағыныстағы білім беру ұйымдарына қолда-
нылмайды.

»;

реттік нөмірі 94-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
94 Докторантура бағдарламаларын іске асы-

ратын аккредиттелген шетелдік жоғары 
оқу орындарымен және (немесе) ғылыми 
ұйымдармен ғылыми алмасу туралы шар-
ттардың болуы.

Толық оқу кезеңін қамтитын ак-
кредиттелген шетелдік жоғары 
оқу орындарымен ғылыми алма-
су туралы шарттардың көшірме-
лері.

Шетелдік ұйымдармен ынтымақтастық ту-
ралы шетел тілінде жасалған келісімдерге 
қол қойылғаны сияқты мемлекеттік немесе 
орыс тіліндегі бірдей мәтіндегі нұсқалары-
на да қол қойылады.

Шетел тілінде жасалған келісімдер және
/немесе шарттар ұсынылған жағдайда, 

Сұратылып отырған кадрларды 
даярлау бағытына сәйкес шетел-
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олардың мемлекеттік немесе орыс тілдері-
не аударылып, нотариалды расталған 
аудармасын қоса беру талап етіледі.

дік жоғары оқу орнының бағдар-
ламаларын аккредиттеу туралы 
куәліктің көшірмелері.

»;

реттік нөмірі 95-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
95 Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағыты бой-

ынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғы-
лыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік база-
ның болуы

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, 
клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәлі-
меттер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша).

»;

реттік нөмірі 97-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
97 Докторанттардың практикадан 

өту үшін отандық ұйымдармен 
жасалған шарттардың және ше-
телдік ғылыми тағылымдамадан 
өту үшін жасалған шарттардың 
болуы.

Толық оқу кезеңін қамтитын сұратылып отырған 
кадрларды даярлау бағытына сәйкес практика ба-
залары ретінде айқындалған ұйымдармен және 
шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйым-
дармен жасалған шарттардың көшірмелері.

Шетел тілінде жасалған шарттар 
ұсынылған жағдайда, олардың 
мемлекеттік немесе орыс тілдері-
не аударылған, нотариалды рас-
талған нұсқаларын қоса беру та-
лап етіледі.

»;

мынадай редакциядағы реттік нөмірлері 97-1, 97-2, 97-3 – жолдармен 
толықтырылсын:

«
97-
1

Сұратылып отырған кадрларды даярлау бағытына сәйкес «ғылым кандидаты» немесе 
«ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша док-
тор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойын-
ша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» дәрежелері бар жетекші мамандардың, оқытушылардың ғылыми 
жетекшілікті жүзеге асыруы.

Кадрларды даярлау бағыттары бойынша ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 
3 жыл, соңғы 5 жылда Web of science немесе Scopus халықаралық дәйексөз келтіру 
жүйесіндегі кемінде 2 және одан көп Хирш индексі бар ғылыми жарияланымының ав-
торы болуы және (немесе) Web of Science базасындағы нөлдік емес импакт-факторы 
бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда немесе 1, 2 және 3 Scopus 
квартиль базасына енетін 2 жарияланымының болуы (соңғы бес жылда); және (неме-
се) халықаралық патенттер, сондай-ақ оқулық не оқу құралының авторы болуы және 
(немесе) уәкілетті орган ұсынған баспа бетіндегі кемінде 20 жарияланымның болуы 
(соңғы бес жылда).

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияла-
нымдары мен оқулығы немесе 
оқу құралы көрсетілген тиісті 
кадрларды даярлау бағыты бой-
ынша ғылыми жетекшілікті жү-
зеге асыратын ғылыми жетек-
шілер туралы мәліметтер (осы 
біліктілік талаптарына 11-қо-
сымшаға сәйкес нысан бойын-
ша).

97-
2

«Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуни-
кациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары», «Ауыл ша-

Зертханалардың аккредиттеу ту-
ралы куәліктерінің көшірмелері 
немесе осы зертханалармен шар-
ттардың көшірмелері.
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руашылығы және биоресурстар», «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 
(медицина)» салалардағы кадрларды даярлау бағыттары бойынша сертификатталған 
зертханалардың немесе олармен шарттардың болуы.

97-
3

Плагиатқа тексерудің компьютерлік бағдарламасының болуы. Плагиатқа тексерудің компью-
терлік бағдарламасының бар 
екенін растайтын құжат тың кө-
шірмесі.

1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 - қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 
қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

7 – қосымша алынып тасталсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электронды түрдегі көшірмесін ресми 
жариялау және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Е. Сағадиев
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актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

1-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және оларға

сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

1-қосымша

Нысан

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер

                                                ___________________________________________________
                                                                           (білім беру ұйымының атауы)
                                                                         (____________ жағдай бойынша)

№ Тегі, 
аты, 
әкесі-

нің аты 
(болған 
жағдай-

да)

Ту-
ған 
жы-
лы 
мен 
же-
рі

Жоғары және/немесе техни-
калық және кәсіптік, орта бі-
лімнен кейінгі білімі туралы 

мәлімет, маман дығы, ди-
плом бойынша біліктілігі, бі-

тірген жылы

Негіз-
гі жұ-
мыс 
орны 
(ұй-
ым 
ның 
ме-
кен 

жайы)

Қо-
сым-
ша 
жұ-
мыс 
ор-
ны 
(қо-
са 

атқа-
ру)

Соттал-
ма-

ғанды-
ғы (сот-

тал-
ғанды-
ғы) ту-
ралы 
мәлі-
мет*

Санаты, бе-
рілген кү-
ні, санат 
берілгені 
туралы 

бұйрықтың 
нөмірі*

Дәрігерлік ба-
қылаудан өт-
кені туралы 
мәлімет (са-
нитарлық кі-
таптың бо-

луы)*

Магистр 
дәрежесі 

туралы мә-
лімет (ма-
мандығы, 
берілген 
жылы)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  кестенің жалғасы
«Философия 

докторы (РhD)» 
немесе «бейіні 
бойынша док-
тор» академия-
лық дәрежесі 

туралы мәлімет, 
мамандығы, бе-

рілген жылы

«Бейіні бой-
ынша доктор» 
немесе «фило-
софия докто-
ры (РhD)» дә-
режелері тура-
лы мәлімет, 
мамандығы, 

берілген жылы

«Ғылым кандидаты» 
немесе «ғылым докто-
ры» немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» 

немесе «бейіні бойын-
ша доктор» ғылыми дә-
режелері туралы мәлі-
мет, мамандығы, беріл-

ген жылы

«Қауымдасты-
рылған профес-
сор (доцент)» 
немесе «про-

фессор» ғылы-
ми атақтары ту-
ралы мәлімет, 

мамандығы, бе-
рілген жылы

Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік марапат-
тары мен құрметті атақта-
ры, «Еңбек сiңiрген жат-
тықтырушы» спорттық 

атақтары немесе жоғары 
мен бірінші дәрігерлік сана-
ты туралы мәлімет, беріл-

ген жылы

Тану/ 
но-

стри-
фика-
ция-

лау ту-
ралы 

куәлік-
тің бо-
луы 
тура-

лы мә-
лімет

Оқы-
та-

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

11 12 13 14 15 16 17

Білім беру ұйымының басшысы ____________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)      (қолы)

Ескертпе* бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін



 Редакциялау күні 16.11.2018
 Сақтау күні 03.12.2018
 Дата редакции 16.11.2018
 Дата скачивания 03.12.2018

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

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

2-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және оларға

сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

2-қосымша

Нысан

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер

                                               ___________________________________________________
                                                                           (білім беру ұйымының атауы)
                                                                     (______________ жағдай бойынша)

Р
/с 
№

Кәсіп, кадрларды даярлау бағыты бой-
ынша оқу пәні, қызмет түрі, оқыту жә-
не тәрбиелеу бағдарламасының бөлімі

Пәнді оқитын білім 
алушылардың саны 
(болжамды жинақта-

луы)

Оқу әдебиеті (ата-
уы, басылып шы-
ққан жылы, автор-

лары)

Оқу-әдістемелік, ғылыми 
әдебиеттер  (атауы, басы-
лып шыққан жылы, автор-

лары) *

Са-
ны 
ке-

мін-
де 1 
дана

1 2 3 4 5 6

Барлығы:

Білім беру ұйымының басшысы __________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)    (қолы)

Ескертпе *техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдары үшін толтырылады
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

3-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және оларға

сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

6-қосымша

Нысан

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде 
компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және 

техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер

Жалпы және пай-
далы алаңының 
ауданы (м ) көр-
сетілген ғимарат-

тың (құрылы-
стың) нақты ме-

кенжайы

Жарақтандырылуы туралы мәлеметтер

Атауы 
мен ауда-
ны көрсе-

тілген 
аудитори-
ялар, пән 
кабинет-

тері*

Оқу-өндірістік 
шеберханалар, 

оқу-тәжірибелік 
учаскелер, оқу 
шаруашылыкта-
ры, оқу полигон-

дары*

Ата-
уы 
көр-

сетіл-
ген 
оқу 
зерт-
хана-
ла-

ры* 
(м )

Түрі, саны, шығары-
лым күні көрсетіл-
ген оқу және оқу-

зертхана жабдықта-
рының, техникалық 
оқу құралдарының 

тізбесі

Мәжі-
ліс за-
лы, 

спорт 
залы 
(м )

Компью-
терлер-
дің жал-
пы саны 
көрсетіл-
ген ком-
пьютер-
лік сы-
ныптар

Кі-
та-
п-
ха-
на

Кадрларды 
даярлаудың 
медицина-
лық бағыты 
бойынша 
«Клиникаға 
дейінгі симу-
ляциялық ка-
бинеттер»*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Білім беру ұйымының басшысы ___________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)     (қолы)

Ескертпе * техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін ақпарат сұратылып 
отырған кадрларды даярлау бағыты бойынша немесе біліктілік бөлінісінде 
беріледі

2

2

2
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

4-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және

оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

8-қосымша

Нысан

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы 
туралы мәліметтер

                                                        _____________________________________________
                                                                            (білім беру ұйымының атауы)
                                                                     (______________ жағдай бойынша)

Р/с № Кәсіп, кадрларды даярлау бағыты бойынша оқу пәні Атауы, жасалған жылы Авторлары

1 2 3 4

Білім беру ұйымының басшысы _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)   (қолы)
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

5-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және

оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

9-қосымша

Нысан

Лицензияланатын кадрларды даярлау бағытына сәйкес алдыңғы деңгей 
бойынша лицензияның болуы туралы мәліметтер

Р/ 
с 
№

Бакалавриат кадрларды даярлау 
бағытының атауы

Лицензияның нөмірі, 
берілген күні

Магистратура кадрларды даярлау 
бағытының атауы*

Лицензияның нөмірі, 
берілген күні

1 2 3 4 5

Білім беру ұйымының басшысы ______________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдай    (қолы)

Ескертпе * «Философия докторы (PhD)» және «бейіні бойынша доктор» 
дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін, ақпарат сұратылып 
отырған кадрларды даярлау бағытының бөлінісінде беріледі
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

6-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және

оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

11-қосымша

Нысан

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы 
көрсетілген тиісті кадрларды даярлау бағыты бойынша ғылыми 

жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер

Р
/с 
№

Ғылыми 
жетекші-
нің тегі, 
аты, әке-
сінің аты 
(бар бол-

са)

Білімі туралы ақпарат («ғылым кандидаты» және/немесе 
«ғылым докторы» ғылыми дәрежесінің және/немесе «бейі-

ні бойынша доктор» және/немесе «философия докторы 
(РhD)» дәрежесінің болуы туралы мәліметтер, резидентура-

ны бітіргені туралы мәліметтер)

Жұмыс 
өтілі (ғы-
лыми-пе-
дагогика-
лық, кли-
никалық)

Жарияланымдар тізбесі Оқулық 
немесе 
оқу құ-
ралы-
ның 

атауы

отан-
дық 
мер-
зім-
ді 
ба-
сы-

лым-
дар-
да

ше-
тел-
дік 
мер-
зімді 
басы-
лым-
дар-
да

халы-
қара-
лық 

конфе-
рен-

ция ең-
бекте-
рінде

1 2 3 4 5 6 7 8

Білім беру ұйымының басшысы _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)   (қолы)
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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің

2018 ж. 16 қарашадағы
№ 634 бұйрығына

7-қосымша

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарын және оларға

сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне

12-қосымша

Нысан

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, 
клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер *

Ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зерт-
ханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубаторының болуы (қажет-

тісін таңдау)

Орна-
ласқан 
мекен-
жайы

Меншік құқы-
ғында немесе 
шарт негізінде

Ескертпе (базаның 
қызметі туралы қысқа-

ша ақпарат)

1 2 3 4

Білім беру ұйымының басшысы _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)    (қолы)

Ескертпе * ақпарат сұратылып отырған кадрларды даярлау бағытының 
бөлінісінде беріледі
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