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Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

ұйымдарында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар 

кадрларды даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік 

білім беру тапсырысы 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Оқу-

ағарту министрлігі 

Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

бағдарламаларын 

іске асыратын білім 

беру ұйымдарының 

атауы 

Мамандықтың 

атауы 

Күндізгі оқуға 

мемлекеттік білім 

беру тапсырысының 

көлемі 

Жылына 

1 маманды 

даярлауға жан 

басына 

шаққандағы 

қаржыландыру 

нормативі 

(мың теңге) 

1 2 3 4 

«Бөбек» ұлттық 

ғылыми-

практикалық, білім 

беру және сауықтыру 

орталығы» 

республикалық 

мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны 

01120100 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

25 375,3 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

75 375,3 

01140600 

Негізгі орта 

білім берудегі 

тіл мен 

әдебиетті 

оқытудың 

75 375,3 
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педагогикасы 

мен әдістемесі 

01140700 

 Информатика 
25 375,3 

Жиыны 200 
 

 

«APEC Petrotechnic 

жоғары техникалық 

колледжі» 

жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

07240700 Мұнай 

және газ 

ұңғымаларын 

бұрғылау және 

бұрғылау 

жұмыстарының 

технологиясы 

15 432,6 

07240800  

Мұнай және газ 

өндіру 

технологиясы 

15 432,6 

07240900 Мұнай 

және газ кен 

орындарын 

пайдалану 

25 432,6 

07110100 

Химиялық 

технология және 

өндіріс (түрлері 

бойынша) 

40 432,6 

07140300 

Мехатроника 

(салалар 

бойынша) 

40 432,6 

07130200  

Электрмен 

жабдықтау 

(салалар 

бойынша) 

40 432,6 

07140100 

Автоматтандыру 

және 

технологиялық 

процестерді 

басқару (бейін 

бойынша) 

25 432,6 

06130100 25 432,6 
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Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері 

бойынша) 

Жиыны 225 
 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және спорт министрлігі 

Мамандықтар 

топтарының 

атауы 

Күндізгі оқуға 

мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

Оқу жылында 1 маманды оқытуға 

жұмсалатын орташа шығыстар (мың 

теңге) 

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академияcы 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

60 х 

Қазақ ұлттық өнер университеті 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

100 х 

Қазақ ұлттық хореография академиясы 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

40 х 

Барлығы 200 
 

 

Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада-цирк колледжі 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

65 1790,88 

А. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

70 1569,550 

О. Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

60 1513,46 

П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі 

Мәдениет және 

өнер 

мамандықтары 

105 2201,31 

Барлығы 300  
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Жиыны 500 
 

 

Мамандықтар 

топтарының 

атауы 

Күндізгі оқуға 

мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

Оқу жылында 1 маманды оқытуға 

жұмсалатын орташа шығыстар (мың 

теңге) 

Спорт бойынша 

білім беру 

мамандықтары 

200 2411,0 

Барлығы 200 
 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Мамандықтар 

топтарының 

атауы 

Күндізгі оқуға мемлекеттік білім 

беру тапсырысы 

Жылына 1 маманды 

оқытуға жұмсалатын 

орташа шығыстар (мың 

теңге) 

Медицина 

мамандықтары 

400 (оның ішінде қысқартылған 

бағдарлама бойынша – 280) 
307,4 

Барлығы 400 
 

 

 

_______________________ 


