
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

      2022 жылғы  « 7 » қыркүйектегі 

№ 657 қаулысына 

1-қосымша 

 

Ұлттық ғылыми кеңестер туралы 

ережеге 

3-қосымша 
 

 

Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді  қамтитын ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс  саласындағы 

қолданбалы ғылыми зерттеулер  жүргізуді конкурстық рәсімдерден тыс бағдарламалық-нысаналы 

қаржыландыру  жөніндегі өтінімнің бағалау парағы 

___________________________________________________________________________________________________ 

(объектінің ЖТН және атауы) 

 

1. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның мазмұны 

Ең жоғары қорытынды балл – 15 балл. 

Р/с 

№ 
Бағалау өлшемшарттарының атауы Балдар* 

Кеңес 

мүшесінің 

бағалауы, балл 

1 2 3 4 

1. Өтінім беруші ұсынған бағдарламаны іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының (қисындылықты, 

негізділікті, жүйелілікті, болжамдылықты ескере 

отырып) және сұратылып отырған қаржыландыру 

көлемінің (экономикалық прагматизмді ескере 

отырып) өтінімде көрсетілген қойылған міндеттер 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

 



2 
 

1 2 3 4 

мен күтілетін нәтижелердің күрделілік деңгейіне 

сәйкестігі 

төмен – 0 балл. 

2. Бағдарламаның әзірлену дәрежесі, яғни 

бағдарламаны іске асыру жоспарына сәйкес 

зерттеулерді сапалы орындау үшін 

орындаушыларда ғылыми дайындама мен 

материалдық базаның болуы (тиісті білікті 

мамандардың болуын ескере отырып) 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

төмен – 0 балл. 

 

3. Ғылыми жетекшінің ғылыми зерттеулер 

нәтижелеріне қол жеткізу процесін 

ұйымдастырудағы ғылыми деңгейі мен тәжірибесі 

(ғылыми жетекшінің басшылығымен аяқталған 

жобалар мен бағдарламаларды іске асырудың 

сапасы мен нәтижелілігін, сондай-ақ басқа да 

объективті көрсеткіштерді ескере отырып) 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

төмен – 0 балл. 

 

Жалпы балл (бағалау өлшемшарттары бойынша балдар 

жиынтығы) 

  

 

Ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі_________________________________________________________________________ 

(ҰҒК атауы) 

                                                                                                                       __________________________________________                                                                                                                              

                                                                                                                        (ҰҒК мүшесінің Т.А.Ә. (бар болса) 

 
 

* – Балдарды Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қағидаларына сәйкес сараптама орталығы ұсынған өтінім, 

МҒТС қорытындысы және басқа да материалдар негізінде сарапшылар өздерінің кәсіби пайымдауына сүйене отырып, 

жеке айқындайды. 
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2. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны қаржыландыру көлемі 

Р/с 

№ 
Көрсеткіші 

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі, мың теңге 

Өтінім беруші 

сұратып 

отырған сома 

Бағалардың негізділігін бағалауды ескере 

отырып, МҒТС сарапшыларының пікірлері 

ҰҒК 

мүшесінің 

пікірі (МҒТС 

сарапшылары 

нұсқаларының 

бірін көрсету) 

1-сарапшы 2-сарапшы 3-сарапшы 

1. Барлығы (бағдарламаны  іске 

асырудың барлық кезеңіне) 
     

1.1. 20 ___ жыл (1-ші жыл)      

1.2. 20 ___жыл (2-ші жыл)      

1.3. 20 ___ жыл (3-ші жыл)      

 

Ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі ________________________________________________________________________ 

                         (ҰҒК атауы)  

____________________________________ 

                                                                                                                                             (ҰҒК мүшесінің Т.А.Ә. (бар болса) 

 

 

 
_____________________________________



Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

              2022 жылғы « 7 » қыркүйектегі  

№ 657 қаулысына 

2-қосымша 

 

Ұлттық ғылыми кеңестер туралы 

ережеге 

3-1-қосымша 

 

Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың іргелі ғылыми зерттеулерін 

қаржыландыруға арналған өтінімдердің бағалау парағы 

__________________________________________________________________________________________________ 

(объектінің ЖТН және атауы) 

 

1. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның мазмұны 

Ең жоғары қорытынды балл – 15 балл. 

Р/с 

№ 
Бағалау өлшемшарттарының атауы Балдар* 

Кеңес 

мүшесінің 

бағалауы, 

балл 

1 2 3 4 

1. Өтінім беруші ұсынған бағдарламаны іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының (қисындылықты, 

негізділікті, жүйелілікті, болжамдылықты ескере 

отырып) және сұратылып отырған қаржыландыру 

көлемінің (экономикалық прагматизмді ескере 

отырып) өтінімде көрсетілген қойылған міндеттер 

мен күтілетін нәтижелердің күрделілік деңгейіне 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

төмен – 0 балл. 
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1 2 3 4 

сәйкестігі 

2. Бағдарламаның әзірлену дәрежесі, яғни 

бағдарламаны іске асыру жоспарына сәйкес 

зерттеулерді сапалы орындау үшін орындаушыларда 

ғылыми дайындама мен материалдық базаның болуы 

(тиісті білікті мамандардың болуын ескере отырып) 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

төмен – 0 балл. 

 

3. Ғылыми жетекшінің ғылыми зерттеулер 

нәтижелеріне қол жеткізу процесін 

ұйымдастырудағы ғылыми деңгейі мен тәжірибесі 

(ғылыми жетекшінің басшылығымен аяқталған 

жобалар мен бағдарламаларды іске асырудың сапасы 

мен нәтижелілігін, сондай-ақ басқа да объективті 

көрсеткіштерді ескере отырып) 

5 балға дейін, мұндағы: 

өте жоғары – 5 балл; 

жоғары – 4 балл; 

ортадан жоғары – 3 балл; 

орташа – 2 балл; 

орташадан төмен – 1 балл; 

төмен – 0 балл. 

 

Жалпы балл (бағалау өлшемшарттары бойынша балдар 

жиынтығы) 

  

 

Ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі________________________________________________________________________ 

                                                                                  (ҰҒК атауы)            

                                                                                                                     _________________________________________                                                                                                                              

                                                                                                                               (ҰҒК мүшесінің Т.А.Ә. (бар болса) 

 
 

* – Балдарды Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қағидаларына сәйкес сараптама орталығы ұсынған өтінім, 

МҒТС қорытындысы және басқа да материалдар негізінде сарапшылар өздерінің кәсіби пайымдауына сүйене отырып, 

жеке айқындайды. 
 

2. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны қаржыландыру көлемі 
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Р/с 

№ 
Көрсеткіші 

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі, мың теңге 

Өтінім беруші 

сұратып 

отырған сома 

Бағалардың негізділігін бағалауды ескере 

отырып, МҒТС сарапшыларының пікірлері 

ҰҒК мүшесінің 

пікірі (МҒТС 

сарапшылары 

нұсқаларының 

бірін көрсету) 
1-сарапшы 2-сарапшы 3-сарапшы 

1. Барлығы (бағдарламаны іске 

асырудың барлық кезеңіне) 
     

1.1. 20 ___ жыл (1-ші жыл)      

1.2. 20 ___жыл (2-ші жыл)      

1.3. 20 ___ жыл (3-ші жыл)      

1.4. 20 ___ жыл (4-ші жыл)      

1.5. 20 ___ жыл (5-ші жыл)      

 

Ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі _________________________________________________________________________ 

            (ҰҒК атауы)  

                                                                                                                     _____________________________________________ 

(ҰҒК мүшесінің Т.А.Ә. (бар болса) 

 

 

 



Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

                 2022 жылғы « 7 » қыркүйектегі  

№ 657 қаулысына 

3-қосымша 

 

Ұлттық ғылыми кеңестер туралы 

ережеге 

6-қосымша 
 

 

«__________________________________________________________________»  ұлттық ғылыми кеңесі 

(Ұлттық ғылыми кеңестің атауы) 

 

Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс  саласындағы қолданбалы 

ғылыми зерттеулер жүргізуді конкурстық рәсімдерден тыс бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру  жөніндегі 

өтінімге  

________________________________________________________________________________________________ 

(объектінің ЖТН және атауы) 

_______________ жылғы «_____» _________ №_________ қорытынды 

 

 

1. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның мазмұны 

Ең жоғары қорытынды балл –15 балл (қолданбалы ғылыми зерттеулер үшін 19 балл). 

Р/с 

№ 
Бағалау өлшемшарттарының атауы Орташа балл * 

 

1 2 3 

1. Өтінім беруші ұсынған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 

(қисындылықты, негізділікті, жүйелілікті, болжамдылықты ескере отырып) және сұратылып 

отырған қаржыландыру көлемінің (экономикалық прагматизмді ескере отырып) өтінімде 
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1 2 3 

көрсетілген қойылған міндеттер мен күтілетін нәтижелердің күрделілік деңгейіне сәйкестігі 

2. Бағдарламаның әзірлену дәрежесі, яғни бағдарламаны іске асыру жоспарына сәйкес 

зерттеулерді сапалы орындау үшін орындаушыларда ғылыми дайындама мен материалдық 

базаның болуы (тиісті білікті мамандардың болуын ескере отырып) 

 

3. Ғылыми жетекшінің ғылыми зерттеулер нәтижелеріне қол жеткізу процесін 

ұйымдастырудағы ғылыми деңгейі мен тәжірибесі (ғылыми жетекшінің басшылығымен 

аяқталған жобалар мен бағдарламаларды іске асырудың сапасы мен нәтижелілігін, сондай-ақ 

басқа да объективті көрсеткіштерді ескере отырып) 

 

Ұлттық ғылыми кеңес мүшелерінің бағалау нәтижелері бойынша жалпы балл  

 

* – Әрбір өлшемшарт бойынша орташа балл кеңес мүшелерінің әрқайсысы қойған тиісті өлшемшарт бойынша 

балдардың орташа мәні ретінде айқындалады 

Қосымша өлшемшарт: 

1. 

Жеке сектор тарапынан немесе 

бағдарламаның ғылыми нәтижелерін 

басқа да тұтынушылар тарапынан қоса 

қаржыландырудың болуы (тек 

қолданбалы ғылыми зерттеулер үшін) 

Жобаның жалпы құнының әрбір 5 % қоса 

қаржыландыру есебінен 1 балл, бірақ жиынтығы  

4 балдан аспайды 
 

 

 Қорытынды балл  
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2. Бағдарламаны қаржыландыру көлемі 

Р/с 

№ 
Көрсеткіш 

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі, мың теңге 

Өтінім беруші 

сұратып 

отырған сома 

ҰҒК ұсынып 

отырған  сома 
Негіздеме 

1. Барлығы (20__ – 20___ 

ж.) 

   

1.1. 20 ___ жыл (1-ші жыл)    

1.2. 20 ___ жыл (2-ші жыл)    

1.3. 20 ___ жыл (3-ші жыл)    

 

Ұлттық ғылыми кеңестің төрағасы ________________________________________________________________________ 

                               (ҰҒК атауы) 

___________________________________ 

                                                                                                                                                 (Төрағаның  Т.А.Ә. (бар болса)  

 

«Қосымшаның түпнұсқалығын және шешімдер қабылдау кезінде белгіленген рәсімдердің сақталғанын растаймын» 

 

Ұлттық ғылыми кеңестің хатшысы ________________________________________________________________________ 

                                                  (ҰҒК атауы)  

                                                                                                                                       __________________________________** 

                                                                                                                                                (хатшының Т.А.Ә. (бар болса) 

** – Ұлттық ғылыми кеңестің хатшысы әрбір парақты дәйектеуге тиіс 

 

 

___________________________



Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің  

       2022 жылғы « 7 » қыркүйектегі  

№ 657 қаулысына 

4-қосымша 

 

Ұлттық ғылыми кеңестер туралы 

ережеге 

6-1-қосымша 
 

 

«__________________________________________________________________»  ұлттық ғылыми кеңесі 

(Ұлттық ғылыми кеңестің атауы) 

 

Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың іргелі ғылыми зерттеулерін қаржыландыруға 

арналған өтінімдердің 

________________________________________________________________________________________________ 

(объектінің ЖТН және атауы) 

_______________ жылғы «_____» _________ №_________ қорытындысы 

 

 

1. Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаның мазмұны 

Ең жоғары қорытынды балл –15 балл. 

Р/с 

№ 
Бағалау өлшемшарттарының атауы Орташа балл * 

 

1 2 3 

1. Өтінім беруші ұсынған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 

(қисындылықты, негізділікті, жүйелілікті, болжамдылықты ескере отырып) және 

сұратылып отырған қаржыландыру көлемінің (экономикалық прагматизмді ескере 

отырып) өтінімде көрсетілген қойылған міндеттер мен күтілетін нәтижелердің күрделілік 

 



2 
 

1 2 3 

деңгейіне сәйкестігі 

2. Бағдарламаның әзірлену дәрежесі, яғни бағдарламаны іске асыру жоспарына сәйкес 

зерттеулерді сапалы орындау үшін орындаушыларда ғылыми дайындама мен 

материалдық базаның болуы (тиісті білікті мамандардың болуын ескере отырып) 

 

3. Ғылыми жетекшінің ғылыми зерттеулер нәтижелеріне қол жеткізу процесін 

ұйымдастырудағы ғылыми деңгейі мен тәжірибесі (ғылыми жетекшінің басшылығымен 

аяқталған жобалар мен бағдарламаларды іске асырудың сапасы мен нәтижелілігін, 

сондай-ақ басқа да объективті көрсеткіштерді ескере отырып) 

 

Ұлттық ғылыми кеңес мүшелерінің бағалау нәтижелері бойынша жалпы балл  

 

* – Әрбір өлшемшарт бойынша орташа балл кеңес мүшелерінің әрқайсысы қойған тиісті өлшемшарт бойынша 

балдардың орташа мәні ретінде айқындалады 

2. Бағдарламаны қаржыландыру көлемі 

Р/с 

№ 
Көрсеткіші 

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі, мың теңге 

Өтінім беруші 

сұратып 

отырған сома 

ҰҒК ұсынып 

отырған  сома 
Негіздеме 

1. Барлығы (20__ – 20___ 

ж.) 

   

1.1. 20 ___ жыл (1-ші жыл)    

1.2. 20 ___ жыл (2-ші жыл)    

1.3. 20 ___ жыл (3-ші жыл)    

 

Ұлттық ғылыми кеңестің төрағасы _________________________________________________________________________ 

                                 (ҰҒК атауы) 
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    _________________________________________ 

                                                                                                                                              (Төрағаның  Т.А.Ә. (бар болса)  

 

«Қосымшаның түпнұсқалығын және шешімдер қабылдау кезінде белгіленген рәсімдердің сақталғанын растаймын» 

 

Ұлттық ғылыми кеңестің хатшысы 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (ҰҒК атауы)  

                                                                                                                                       __________________________________** 

                                                                                                                                           (хатшының Т.А.Ә. (бар болса) 

 

** – Ұлттық ғылыми кеңестің хатшысы әрбір парақты дәйектеуге тиіс 

 

 

_____________________________ 
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