
2020 жылы білім беру қызметін лицензиялау туралы ақпарат  
  

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қостанай облысының 

білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» мемлекеттік 

мекемесімен (бұдан әрі – Департамент) «Білім беру қызметімен айналысуға 

лицензия беру» электронды мемлекеттік қызметін көрсету «электрондық 

үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 17 тамыздағы № 351 бұйрығымен бекітілген «Білім беру 

қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік қызметін көрсету 

Қағидалары негізінде іске асырылады, бұл бұйрықпен бекітілген 1-

қосымшасында «Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» 

мемлекеттік қызметін көрсету Стандарты бекітілген.  

 Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік қызметі 

заңды тұлғаларға электрондық үкімет порталы арқылы іске асырылады.                  

2020 жыл бойынша мемлекеттік қызмет 83 заңды тұлғаға көрсетілген. 

2020 жылда мемлекеттік қызмет көрсетуге 24 заңды тұлғаға бас 

тартылды.   

 2020 жылы мемлекеттік қызмет көрсетуде мерзімдердің бұзылуы 

болмады.  

 Есеп беру мерзімде қызмет алушылардан мемлекеттік қызмет көрсету 

сапасына шағымдар тіркелмеді. 

Нәтижесінде қызмет алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына 

келтіру бойынша шаралар қабылданған бұзушылықтар анықталған жоқ  

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша 

жүргізілген түсіндірме іс-шараларының саны 2020 жылы бойынша-7, оның 

ішінде 2020 жылдың 4 тоқсаны бойынша – 1 іс-шараны құрады. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша түсіндірме 

іс-шараларымен халықты қамту бойынша 2020 жылы 14 980 адамды, оның 

ішінде 2020 жылдың 4 тоқсаны бойынша – 6929 адамды құрады. 

Ақпараттық - түсіндірме жұмысын өткізу мақсатында білім сапасын 

сырттай бағалау бөлімінің бас маманы, әдеп жөніндегі уәкілі Ж.Т.Нукеевамен 

2020 жылдың 26 қарашасында «Учительская плюс» газетінде  «О 

перспективах развития технического и профессионального образования» 

мақаласы орын алды. Жайнагуль Турлыбековна мақалада бағдарламалық 

құжаттарда білім беру мақсаттарына қол жеткізудегі педагогтің жетекші рөлі, 

педагогикалық мамандықтар бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын 

жоғары оқу орындары мен колледждерді бейіндеу, сондай-ақ денсаулық 

сақтау саласындағы мамандарды даярлау туралы атап өтеді. Білім беру 

қызметіне, атап айтқанда білім беру және денсаулық сақтау саласында 

кадрлар даярлауға қойылатын біліктілік талаптарын, яғни колледждерді 

бейіндеуге бағытталған талаптарды өзектендіру педагогикалық білім беру 

сапасын арттыруға, сондай-ақ денсаулық сақтау саласына бағытталған.    

Сонымен қатар, мақалада «Жас маман» жобасы шеңберінде 

колледждердің материалды-техникалық қамтамасыз етілуі және цифрлық 



инфрақұрылымын жақсарту бойынша шараларға көңіл бөлінетіндегі атап 

өтіледі. 

   Қостанай облысы бойынша «Жас маман» жобасына бекітілген 

колледждердің тізіміне 10 колледж кірді: Қостанай жоғары политехникалық 

колледжі, Қостанай автомобиль көлігі колледжі, Қостанай құрылыс колледжі, 

Қостанай индустриалды-педагогикалық колледжі, Жітіқара политехникалық 

колледжі, Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету колледжі, Лисаков 

техникалық колледжі, Кәмшат Дөненбаева атындағы кәсіптік-техникалық 

колледжі, Федоров ауыл шаруашылығы колледжі, Әулиекөл ауыл 

шаруашылығы колледжі (мақаланы сілтемелер бойынша қараңыз: 

https://uchitelskaya.kz/vse-rubriki/shkola-xxi-veka/modernizacziya-

obrazovaniya/o-perspektivah-tehnicheskogo-i-profesionalnogo-obrazovania). 

2020 жылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша 

жүргізілген ақпараттық-түсіндірме іс-шараларының талдауы 7 іс-шара 

өткізілгенін көрсетті, оның ішінде 

- «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша 

филиалының қызметкерлерімен «Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) 

апостиль қою» мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпараттандыру 

бойынша 4 семинар (халықты қамту – 50 адам.); 

- 2 техникалық және кәсіптік білімнің дамуы туралы «Учительская 

плюс» басылымында мақала (14830 адам.); 

- 1 Департаменттің қызметкерлерімен мемлекеттік органының 

бағыттары бойынша мемлекеттік бақылау шараларын орындау, мемлекеттік 

қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша мәжіліс - семинары (9 адам). 

Сонымен қатар, 2020 жылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын 

арттыру бойынша 15 хат жіберілген:   

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне – 6 хат; 

- Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне – 3 хат; 

- «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ – 1 хат; 

- «Қазақстан  Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің  Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті»  

РММ – 1 хат;  

- «Қазақстан Республикасы  Ішкі істер министрлігінің Төтенше 

жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті» 

ММ  – 1;  

- Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасына – 2 хат;  

- Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына  - 1 хат.    

2020 жылы Департаменттің 1 қызметкері «Мемлекеттік қызмет көрсету 

сапасын арттыру» тақырыбында Қостанай облысы бойынша «Қазақстан 

Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» 

РМҚК филиалы жанынан біліктілікті арттыру курсынан өтті. 
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