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Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру және жүргізу жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру және жүргізу жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар (бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын есепке алудың ақпараттық ортасын 

қалыптастыру және жүргізу жөніндегі бірыңғай тәсілді айқындау мақсатында 

әзірленді.    

2. Осы Әдістемелік ұсынымдарда келесі түсініктер қолданылады: 

1) білім беру бағдарламасы (бұдан әрі – ББ) – оқытудың мақсатын, 

нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды 

іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийін 

қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені;  

2) ББ төлқұжаты – атауы, шифры, мақсаттары, ұлттық біліктілік шеңбері 

және салалық біліктілік шеңбері бойынша деңгейлері, айрықша ерекшеліктері 

(бірлескен және (немесе) екі дипломды), оқыту нәтижелері, қысқаша 

сипаттамасы бар пәндер, оқыту нысаны, оқыту тілі, академиялық дәрежеге 

берілетін кредиттердің көлемі, кадрларды даярлау бағытының лицензиясына 

қосымшаның бар-жоғы, аккредиттеудің бар-жоғы, алқалы органның 

отырысында бекітілген күні туралы ақпарат қамтылатын ББ қысқаша 

сипаттамасы; 

3) жаңа ББ – өтініш беруші тізілімде орналастырғанға дейін кадрлар 

даярлауды жүзеге асырмаған ББ; 

4) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – ББ тізілімі) – ББ төлқұжатын толтыруды 

техникалық қамтамасыз ету, ақпаратты автоматтандырылған өңдеу, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізбесін 
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қамтитын ақпараттың сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету жүзеге 

асырылатын ақпараттық жүйе;  

5) инновациялық ББ – Қазақстан Республикасында баламасы жоқ және 

өтініш беруші алғаш рет жүзеге асыратын ББ;  

6) қолданыстағы ББ – кадрларды даярлау жүзеге асырылатын ББ;  

7) оқыту нәтижелері (бұдан әрі – ОН) – білім алушылардың білім беру 

бағдарламасын меңгеру бойынша алған, көрсететін білімінің, машықтарының, 

дағдыларының бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар 

мен қатынастар;  

8) оператор – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен 

ұсынған және ББ тізілімін қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын 

заңды тұлға;  

9) өтініш беруші – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар;   

10) сарапшы – қазақстандық және шетелдік жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметкерлері, «Болашақ» 

халықаралық стипендиясының түлектері, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» автономды білім беру 

ұйымының өкілдері, инклюзия бойынша мамандар, салалық кәсіби бірлестіктер, 

практиктер арасынан тұлға. 

3. Тізілім білім беру саласындағы уәкілетті органның автоматтандырылған 

жоғары білім беруді басқарудың ортақ жүйесінде қалыптастырылады және 

жүргізіледі. 

4. ББ тізіліміне қолжетімділік білім беру ұйымдары үшін Интернет арқылы 

қамтамасыз етіледі, және ондағы ақпарат мүдделі тұлғалар танысу үшін ашық 

және қол жетімді.  

 

2-тарау. ББ Тізілімін қалыптастыру 

 

5. Тізілімде ББ орналастыру үшін өтініш берушіге ББ төлқұжатын, өтініш 

берушінің алқалы органының отырысында ББ бекіту туралы шешімді қамтитын 

онлайн-өтінімді Операторға жіберу ұсынылады. 

6. Операторға 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өтінімді толтырудың 

дұрыстығын тексеру ұсынылады. Дұрыс толтырылмаған өтінім себептерін 

көрсете отырып, өтініш берушіге түзету үшін қайтарылады. Түзетілгеннен кейін 

өтініш берушіге өтінімді операторға жіберу ұсынылады. 

7. Тізілімде деректерді толтырудың дұрыстығын тексеруден өткеннен 

кейін ББ сапасын бағалау мақсатында ББ төлқұжатына сараптама жүргізу 15 (он 

бес) жұмыс күні ішінде ұсынылады. Қажет болған жағдайда сарапшылар 

оператор арқылы ББ туралы қосымша ақпаратты сұрата алады. 

8. ББ сапа көрсеткіштерін арттыру мақсатында өтініш берушінің тізілімде 

ББ төлқұжатын жаңартуға өтінім беруге құқығы бар. ББ төлқұжатын жаңартуға 

өтінімді оператор қарайды. Талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, ББ түзетуге  
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жіберіледі. тізілімдегі ББ төлқұжатын жаңарту өтінімі қажет болған жағдайда 

операторға сараптамаға жіберу ұсынылады.  

9. ББ жаңарту пәндерді қосу және (немесе) алып тастау, пәндерді бір 

циклден және (немесе) компоненттен екіншісіне ауыстыру, пәннің кредиттегі 

еңбек сыйымдылығының көлемін, пәндердің атауын және (немесе) 

сипаттамасын, ББ оқыту мақсатын және (немесе) нәтижелерін өзгерту 

ұсынылады.  

10. Операторға ББ-ны келесідей жағдайларға мониторинг жүргізу 

ұсынылады: 

1) уәкілетті органның білім беру қызметімен айналысуға арналған 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны кері қайтарып алу және одан 

айыру туралы шешім қабылдауы (КОКСОН бұйрығынан және (немесе) сот 

шешімінен үзінді көшірме); 

2) ББ өзектілігін жоғалту (ББ бойынша контингенттің болмауы); 

3) аккредиттеудің қолданылуын тоқтата тұру, кері қайтарып алу немесе 

оның қолданылу мерзімінің аяқталуы;  

4) тізілімге енгізілген сәттен бастап 4 жыл ішінде тиісті бағыттар бойынша 

қолданыстағы және жаңа кәсіптік стандарттар негізінде ББ жаңартуының 

болмауы.  

Көрсетілген жағдайлардың бірі болған кезде Оператор ББ тізілімінде 

орналастырылған мәліметтерді жаңартады. 

11. ББ тізіліміне мониторингті толық объективті жүргізу үшін Операторға 

білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны қайтарып алу немесе 

тоқтата тұру туралы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарын аккредиттеудің қолданылуын тоқтата тұру, кері қайтарып алу немесе 

оның қолданылу мерзімінің өтуі туралы мәліметтер алу үшін Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне сұрау салу жіберу ұсынылады. 

 

3-тарау. ББ Тізілімін жүргізу 

 

12. ББ тізілімін жүргізу мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

жүзеге асырылады.   

13. Оператор ББ тізілімін жүргізуді сарапшының оң шешімі болған кезде 

орналастыру, сондай-ақ операторлар тізілімінде қамтылған мәліметтерді 

жаңарту арқылы жүзеге асыру ұсынылады.  

 

 


