
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

2022 жылғы « 31 » желтоқсандағы 

№ 1138 қаулысына 

2-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2021 жылғы 20 сәуірдегі 

№ 253 қаулысына 

5-қосымша 

 

 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысы 

 

Магистратураға қабылдау 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ғылым 

және жоғары білім министрлігі 

Білім беру саласының 

коды және сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 магистрантты оқытуға 

жұмсалатын орташа шығыстар (мың 

теңге) / 1 магистрантты оқытуға 

жұмсалатын 1 (бір) кредит шығыстары 

(мың теңге) 

ерекше 

мәртебесі бар 

жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

басқа жоғары және 

(немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім 

беру ұйымдары 

1 2 3 4 

Ғылыми және 

педагогикалық 

магистратура 

11974 
646,3 

/10772 

396,0 

/6600 

Бейіндік магистратура 500 
646,3 

/10772 

396,0 

/6600 

М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 
40 1803,9 
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мемлекеттік 

университетінің 

қазақстандық филиалы 

«МИФИ» Ұлттық 

ядролық зерттеу 

университетінің 

қазақстандық филиалы 

30 396,0 

«Назарбаев 

Университеті» ДБҰ, 

оның ішінде шетел 

азаматтарын оқыту үшін 

520 6958,2* 

Шетел азаматтарын, 

оның ішінде Қазақстан 

Республикасының 

азаматтары болып 

табылмайтын ұлты қазақ 

тұлғаларды оқытуға 

арналған стипендиялық 

бағдарлама 

50 
646,3 

/10772 

Барлығы 13 114 
 

 

      

* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген 

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін 

дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік 

білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне 

«1,05» арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады. 
 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ішкі істер 

министрлігі 

Білім беру 

саласының 

коды және 

сыныптамасы 

Даярлау 

бағыттарының коды 

және сыныптамасы 

Мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

Жылына 

1 магистрантты 

оқытуға жұмсалатын 

орташа шығыстар 

(мың теңге) 

1 2 3 4 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясы 

7M12 Ұлттық 

қауіпсіздік 

және әскери 

іс 

7M123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

25 4 440,0 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы 

1 2 3 4 
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7M12 Ұлттық 

қауіпсіздік 

және әскери 

іс 

7M123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

35 3 569,0 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясы 

1 2 3 4 

7M12 Ұлттық 

қауіпсіздік 

және әскери 

іс 

7M123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

20 3179,0 

Барлығы  80  

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және спорт министрлігі 

Атауы Мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

1 магистрантты оқытуға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар 

Өнер саласындағы жоғары 

және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары 

152 х 

Барлығы 152 
 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Атауы Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 магистрантты оқытуға 

жұмсалатын орташа шығыстар (мың 

теңге) 

ерекше мәртебесі бар 

жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

ұйымдары 

басқа жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік 

қамсыздандыру 

(медицина) 

325 1156,6 1013,9 

Барлығы 325 
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Бас 

прокуратурасы 
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Білім беру саласының 

коды және сыныптамасы 

Даярлау 

бағыттарының 

коды және 

сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 

1 магистрантты 

оқытуға 

жұмсалатын 

орташа шығыстар 

(мың теңге) 

7M04 Бизнес, басқару 

және құқық 

7М042 Құқық 

(ғылыми-

педагогикалық 

бағыттағы 

магистратура) 

20 7 366,4 

7M12 Ұлттық қауіпсіздік 

және әскери іс 

7M123 

Қоғамдық 

қауіпсіздік 

(ғылыми-

педагогикалық 

бағыттағы 

магистратура) 

25 7 366,4 

7M12 Ұлттық қауіпсіздік 

және әскери іс 

7M123 

Қоғамдық 

қауіпсіздік 

(бейіндік 

бағыттағы 

магистратура) 

15 6 895,2 

Барлығы  60  

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі  

Мемлекеттік білім беру 

тапсырысы 

Даярлау 

бағыттарын

ың коды 

және 

сыныптама

сы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 магистрантты 

оқытуға жұмсалатын 

орташа шығыстар  

(мың теңге) 

7М03 Әлеуметтік 

ғылымдар, журналистика 

және ақпарат 

 

7М04 Бизнес, басқару 

және құқық 

 

7M031 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

 

7M041 

Бизнес 

және 

басқару 

 

120 

 

4082,0 

Барлығы 
 

 
120 
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Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Жоғарғы 

Соты 

Атауы Мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

Жылына 1 

магистрантты оқытуға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар 

 (мың теңге) 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары 

60 4311,22 

Барлығы 60 
 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Төтенше 

жағдайлар министрлігі 

Білім беру 

саласының коды 

және 

сыныптамасы 

Даярлау 

бағыттарының 

коды және 

сыныптамасы 

Күндізгі оқуға 

мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына  

1 магистрантты 

оқытуға 

жұмсалатын 

орташа шығыстар 

(мың теңге) 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин 

атындағы Азаматтық қорғау академиясы 

7M12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

7M123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

10 3 282,0 

Барлығы  10  

 

Резидентураға қабылдау 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Коды Атауы Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 дәрігер-резидентті 

оқытуға жұмсалатын орташа 

шығыстар 

(мың теңге) 

ерекше мәртебесі 

бар жоғары және 

(немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

басқа 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары 

оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 
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ұйымдары 

7R09 
Денсаулық сақтау 

(медицина) 
1500 1939,9 1398,9 

Барлығы 
 

 
1500 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ғылым 

және жоғары білім министрлігі 

Атауы Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 дәрігер-

резидентті оқытуға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар 

(мың теңге) 

«Назарбаев Университеті» ДБҰ 20 3814,0* 

Барлығы 
20 

 

 

        

* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген 

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін 

дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік 

білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне 

«1,05» арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады. 

 

Докторантураға қабылдау 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ғылым 

және жоғары білім министрлігі 

Атауы Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 білім алушыға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар (мың теңге) /     

1 білім алушыны оқытуға 

жұмсалатын 1 (бір) кредит 

шығыстары (теңге) 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары 

1815 1900,0/31 667 

«Назарбаев Университеті» ДБҰ 93 7656,1* 

Шетел азаматтарын, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының 

азаматтары болып табылмайтын 

ұлты қазақ тұлғаларды оқытуға 

арналған стипендиялық бағдарлама 

10 1307,0/21783 

Барлығы 1918  
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* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген 

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін 

дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік 

білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне 

«1,05» арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады. 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ішкі істер 

министрлігі 

Білім беру 

саласының 

коды және 

сыныптамасы 

Даярлау 

бағыттарының 

коды және 

сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына  

1 білім алушыға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар (мың 

теңге) 

 

1 2 3 4 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясы 

8D12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

8D123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

10 4536,0 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы 

8D12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

8D123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

10 3938,0 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясы  

8D12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

8D123 Қоғамдық 

қауіпсіздік 

10 4584,0 

Барлығы  30  

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және спорт министрлігі 

Атауы Мемлекеттік білім беру 

тапсырысы 

1 білім алушыға 

жұмсалатын 

орташа шығыстар 

Өнер саласындағы 

жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

ұйымдары 

23 х 

Барлығы 
23 

 

 

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының     
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 Денсаулық сақтау министрлігі 

Коды 

Білім беру 

саласының 

сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 білім алушыға 

жұмсалатын орташа шығыстар 

(мың теңге) 

ерекше 

мәртебесі бар 

жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

басқа жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

8D10 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

қамсыздандыр

у (медицина) 

160 1556,1 1477,8 

Барлығы 
 

 
160 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Бас 

прокуратурасы 

Білім беру 

саласының коды 

және сыныптамасы 

Даярлау 

бағыттарының коды 

және сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 1 

докторантты оқытуға 

жұмсалатын орташа 

шығыстар 

(мың теңге) 

8D04 Бизнес, 

басқару және 

құқық 

8D042 Құқық 

(ғылыми-

педагогикалық 

бағыттағы 

докторантура) 

3 7256,9 

8D12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

8D123 

Қоғамдық 

қауіпсіздік 

(ғылыми-

педагогикалық 

бағыттағы 

докторантура) 

4 7256,9 
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8D12 Ұлттық 

қауіпсіздік және 

әскери іс 

8D123 

Қоғамдық 

қауіпсіздік 

(бейіндік 

докторантура) 

3 7256,9 

Барлығы  10  

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының  

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

Білім беру саласының 

коды және сыныптамасы 

Даярлау бағыттарының 

коды және сыныптамасы 

Мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысы 

Жылына 

1 білім 

алушыға 

жұмсалатын 

орташа 

шығыстар 

(мың теңге) 

8DМ03 Әлеуметтік 

ғылымдар, журналистика 

және ақпарат 

 

8DМ04 Бизнес, басқару 

және құқық 

8D031 Әлеуметтік 

ғылымдар 

 

 

8D041 Бизнес және 

басқару 

12 5181,6 

Барлығы 
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___________________________ 
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