
 
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу 
қағидасын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 маусымдағы № 645 Қаулысы 
      «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 3-
бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
      1. Қоса беріліп отырған Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін аккредиттеу қағидасы бекітілсін. 
      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын: 
      1) «Мемлекеттік емес ғылыми ұйымдарды аккредитациялауды жүргізу ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі № 421 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 18, 188-құжат); 
      2) «Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы № 460 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 20, 206-құжат); 
      3) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы № 460 қаулысына 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
8 мамырдағы № 370 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 14, 165-құжат). 
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 
      Қазақстан Республикасының 
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов 

Қазақстан Республикасы  
 Үкіметінің        

 2011 жылғы 8 маусымдағы  
 № 645 қаулысымен     

 бекітілген        
   Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін аккредиттеу қағидасы 
   1. Жалпы ережелер 
      1. Осы Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу 
қағидасы (бұдан әрі - Қағида) «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 
ақпандағы Заңына сәйкес әзірленген және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін (бұдан әрі - Субъект) аккредиттеуден өткізудің, аккредиттеуден өткізу үшін 
құжаттар тапсырудың, оларды қараудың және ғылым саласындағы уәкілетті органның (бұдан 
әрі - уәкілетті орган) аккредиттеу туралы куәлігін берудің тәртібін белгілейді. 
      2 Осы Қағидада мынадай ұғымдар қолданылады: 
      1) аккредиттеу туралы куәлік - жеке немесе заңды тұлға жүзеге асыратын ғылыми, 
ғылыми-техникалық қызметті уәкілетті органның ресми тануын растайтын белгіленген 
үлгідегі құжат; 
      2) аккредиттеу - нәтижесінде субъектілер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар 
өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен 
стандарттарға сәйкестігін ресми тануға ие болу рәсімі. 
      3. Мыналар: 
      1) заңды тұлға - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдар; 
      2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға - 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ғылыми ұйымдармен, 



жоғары оқу орындарымен еңбек қатынастарында тұратын ғылыми, инженерлік-техникалық және 
басқа қызметкерлер, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті дербес 
жүзеге асыратын ғалымдар субъектілер болып табылады. 
      4. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын заңды, 
тұлғаларды аккредиттеу осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес рейтингтік парақты бағалау 
негізінде жүргізіледі. 
      Бұл ретте заңды тұлғаның филиалдарын аккредиттеу ұйымның құрамында жүргізіледі. 
      5. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды 
аккредиттеу оларға қажетті қойылатын ең төменгі талаптар белгілейтін хабарлау сипатында 
болады. 
      6. Ғылыми-техникалық қызмет негізгі қызмет түрі болып табылмайтын, өз құрылымында 
ғылыми бөлімшелері бар ұйымдар өздерінің құрылтай құжаттарында бекітілген міндеттерді 
шешу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік алу үшін уәкілетті органда аккредиттеуден өте 
алады. 
      7. Субъектілерді аккредиттеу олардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 
      8. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған, сондай-ақ куәліктердің 
қолданысын тоқтатқан аккредиттелген субъектілердің уәкілетті органның интернет-
ресурстарында орналастырылған деректер базасын қалыптастырады. 
   2. Аккредиттеуді өткізу тәртібі 
      9. Заңды тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды 
ұсынады: 
      1) осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 
      2) рейтингтік парақ; 
      3) құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды 
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі 
немесе ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі; 
      4) рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері. 
      10. Жеке тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды 
ұсынады: 
      1) осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 
      2) жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр дипломының және (немесе) 
ғылыми дәреже (ғылым кандидаты, ғылым докторы), философия докторы (PhD), бейіні бойынша 
доктор дәрежесін беру туралы дипломның және (немесе) қауымдастырылған профессор (доцент) 
немесе профессор ғылыми атағын беру туралы аттестаттың (дипломның) нотариат растаған 
көшірмелері; 
      3) жарияланған ғылыми мақалалар: тиісті ғылым саласында мақаланың жариялану 
сәтінде ақпараттық базаларда индекстелетін JCR-де (Journal Citation Report) нөлдік емес 
импакт-факторы немесе SJR-де (Scimago Journal Rank) нөлдік емес дәйексөз алыну индексі 
бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда 1 (бір), сондай-ақ ғылыми қызметтің 
негізгі нәтижелерін (соңғы бес жылда) жариялауға ұсынылған ғылыми басылымдар тізбесіне 
енгізілген ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақала. 
      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 291 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
қаулысымен. 
      11. Осы Қағиданың 9, 10-тармақтарында көрсетілген құжаттарды қараудың қорытындысы 
бойынша уәкілетті орган: 
      1) заңды тұлғаларға күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде. 
      Бұл ретте заңды тұлғалардың қызметін бағалау уәкілетті орган бекітетін қызметті 
бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. 
      2) жеке тұлғаларға күнтізбелік он күннен аспайтын мерзім ішінде аккредиттеу туралы 
куәлікті беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды; 



      3) Жеке тұлғаларды аккредиттеу кезінде уәкілетті орган олардың деректерін осы 
тармақшада көрсетілген мерзімде акредиттелген тұлғалардың тізбесіне енгізеді. 
      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 291 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
қаулысымен. 
      12. Аккредиттеуден мынадай негіздер бойынша бас тартылады: 
      1) осы Қағиданың 9 немесе 10-тармақтарына сәйкес талап етілген барлық құжаттар 
ұсынылмаса; 
      2) ұсынылған құжаттарда күмәнді немесе толық емес мәліметтер болса; 
      3) уәкілетті орган бекітетін қызметті бағалау әдістемесіне сәйкес берілетін 
аккредиттелетін заңды тұлғаның қызметін бағалау теріс болса; 
      13. Аккредиттеу туралы куәлік осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бес 
жыл мерзімге береді. 
      Аккредиттеу туралы куәлік өтініш берушіге немесе оның уәкілетті өкіліне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес заңды тұлғаның атынан 
берілетін сенімхат немесе жеке тұлғаның атынан нотариалды расталған сенімхат негізінде 
қол қою арқылы беріледі. 
      14. Аккредиттеу туралы куәлік өз қолданысын мынадай жағдайларда тоқтатады: 
      1) заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
      2) куәліктің қолданысын тоқтату туралы субъектінің жазбаша өтініші болғанда. 
   3. Қорытынды ережелер 
      15. Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және (немесе) заңды тұлғаның атауы және 
орналасқан жері өзгерген жағдайда аккредиттелген субъектілер уәкілетті органға осы 
Қағиданың 9 және 10-тармақтарына сәйкес мәліметтерді растайтын құжаттармен бірге 
аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу туралы өтініш береді. 
      Уәкілетті орган тиісті жазбаша өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік жиырма 
күннен кешіктірмей аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдейді. 
      Бұл ретте бұрын берілген аккредиттеу туралы куәліктің күші жойылды деп танылады 
және уәкілетті орган аккредиттелген субъектілердің деректер базасына тиісті ақпарат 
енгізеді. 
      16. Аккредиттеу туралы куәлік жоғалған жағдайда уәкілетті орган аккредиттелген 
субъектінің жазбаша өтініші бойынша күнтізбелік он бес күнге дейінгі мерзімде 
аккредиттеу туралы куәліктің телнұсқасын береді. 
      17. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік бланкілерінің дайындалуын, есепке 
алынуы мен сақталуын қамтамасыз етеді. 

  Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық  
 қызмет субъектілерін аккредиттеу    

 қағидасына                
 1-қосымша                  

   Субъектің рейтингтік парағы 
(заңды тұлғалар үшін) 
      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 291 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
қаулысымен. 
 ____________________________________________ 
(субъектінің атауы, заңды мекенжайы, телефон, факс, құрылған жылы, web-сайт, e-
mail) 
Р/с 
№ Көрсеткіштердің мазмұны 

 1-блок. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет (мемлекеттік, салалық және 



 нысаналы бағдарламаларға сәйкес) 

1. 

ҒЗЖ-на қаржыландырудың жалпы көлемі: 
5000 АЕК-ке дейін............. 
5000 -25000 АЕК-ке дейін ................ 
25000 АЕК-тен жоғары.................. 

2. Инновациялық жобалардың саны. 

3. 

Басқа ғылыми ұйымдардың материалдары бойынша рецензиялардың саны: 
- аяқталған ҒЗЖ туралы есеп ............... 
- аралық ҒЗЖ туралы есеп .................... 
- монография, оқулық ........................ 
- әдістемелік, нормативтік, директивалық құжаттар, диссертациялардың 
авторефераты ....................(канд./докт.) 
- ақпараттық парақ, мақала және т.б.,................... 

4. Қазақстан Республикасы Заңының жобалары бойынша жүргізілген ғылыми сараптамалардың 
саны..................... 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

2-блок. Ғылыми әлеуеттің сапалық және сандық көрсеткіштері 

5. 
Диссертациялық кеңестердің саны: 
- философия докторы (PhD)............... 
 - бейіні бойынша доктор.................. 

6. 

Ғылыми дәрежесі бар қызметкерлер саны: 
- ғылым докторлары ................. 
- ғылым кандидаттары ...................... 
- философия докторы (PhD).................... 
- бейіні бойынша доктор....................... 

7. 

Ғылыми дәреже алуға (FҰ қызметкерлерінің басшылығымен) Қазақстан Республикасының 
басқа ұйымдарының ізденушілері қорғаған (КСРО ЖАК, ҚР ЖАК және ҚР БҒМ Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті бекіткен) диссертациялардың саны: 
- философия докторы (PhD)................ 
- бейіні бойынша доктор................. 

8. 
Субъектілер кеңесінде азаматтар қорғаған диссертациялардың саны: 
- алыс шетел азаматтары..................... 
- ТМД азаматтары.......................... 

9. 
Ғылыми дәрежесін алуға диссертациялар бойынша рецензиялардың саны: 
- философия докторы (PhD)............... 
- бейіні бойынша доктор................. 

10. 
Диссертациялар субъекті қызметкерлерінің оппонент болу саны: 
- философия докторы (PhD).................. 
- бейіні бойынша доктор.................. 

11. Ұлттық ғылыми кеңес құрамындағы ғылыми қызметкерлер саны: 

12. 
Біліктілігін көтеру курстарынан өткен қызметкерлердің саны: 
- халықаралық деңгейде................ 
- республикалық деңгейде................ 

13. Қызметінің бағыты бойынша ғылыми ұйымның жанындағы курстарда, семинарларда, 
циклдерде оқитын ғылыми қызметкерлердің саны.............. 



14. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған тиісті жабдығы бар зертханалардың 
саны: 
- зерттеу жұмыстарына арналған зертхананың болуы........ 
- сертификатталған немесе аттестатталған (аккредиттелген) зертхананың болуы: 
- халықаралық деңгейдегі.......... 
- республикалық деңгейдегі............. 

15. 

Сертификатталған немесе аттестатталған талдау, бақылау және т.б. әдістемелердің 
саны: 
- халықаралық деңгейде............... 
- республикалық деңгейде.............. 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

3-блок. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелері 

16. Өнертабысына алынған патенталды құжаттар саны.......... 
17. Оң шешім алған патенталдылардың саны........... 
18. Өнертабысқа берілген өтінімдер саны............. 
19. Зияткерлік меншік объектісін тіркеу туралы алынған куәліктердің саны....... 

20. 

Жарияланған ғылыми мақалалар саны (бір ғылыми қызметкерге бір мақаладан 
есептегенде): тиісті ғылым саласында мақаланың жариялану сәтінде ақпараттық 
базаларда индекстелетін JCR-де (Journal Citation Report) нөлдік емес импакт-
факторы немесе SJR-де (Scimago Journal Rank) нөлдік емес дәйексөз алыну индексі 
бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда 1 (бір), сондай-ақ ғылыми 
қызметтің негізгі нәтижелерін (соңғы бес жылда) жариялауға ұсынылған ғылыми 
басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақала. 
Тең авторлықпен жарияланған мақалалар 1 қызметкерге (бірінші көрсетілген) 
есептеледі.  

21. 

Баспа қызметі. 
Баспадан шыққан: 
- монографиялар ................ 
- оқулықтар.................. 
- оқу құралдары әдістемелік құжаттар көрсеткіштері.............. 
- ақпараттық парақтар, басқа басылымдар саны........... 

22. 

Съездерге, конференцияларға және т.б. дайындалған баяндамалардың саны: 
- халықаралық деңгейдегі................. 
- республикалық деңгейдегі.............. 
- өңірлік деңгейдегі................ 

23. 
Съездерде, конференцияларда басып шығарылған баяндама тезистерінің саны: 
- халықаралық деңгейдегі.................... 
- республикалық деңгейдегі............... 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

4-блок. Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу 

24. Әзірленген бағдарламалар саны................. 
25. Әзірленген және бекітілген директивалық, нормативтік құжаттар саны......... 
26. Жоғары тұрған инстанцияға дайындалған ресми анықтамалар саны: 



27. Жоғары тұрған органдарға ғылыми ұйым қызметінің жекелеген бағыттарын реформалау 
жөнінде дайындалған және ұсынылған құжаттардың саны. 
- өз бетінше.............. 
- басқа органдармен және мекемелермен авторлықта............. 

 
 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

5-блок. Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері (ұйымдардың бухгалтерлік балансы 
коса беріледі) 

28. 

Негізгі қаражаттың өсімі +/-: 
- 5 %............. 
- 10%................ 
- 20%................ 

29. 

Игерілген қаражаттың орташа жылдық құны: 
- 1 0000 АЕК-ке дейін.............. 
- 10000-нан 20000 АЕК-кедейін............. 
- 20000 АЕК-тен жоғары................. 

30. 

Жоспардан ауытқу +/-: 
- 5% .................... 
- 10% ..................... 
- 20% .................... 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

6-блок. Қоғамдық іс-шараларға қатысу және БАҚ 

31. 

Халықаралық деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, 
семинарлардың жұмысына қатысатын қызметкерлер саны: 
- төраға................ 
- ұйымдастыру комитетінің мүшесі............. 
- бағдарламалық баяндама................. 
- сөз сөйлеу, стендтік баяндама................ 

32. 

Өңірлік деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, семинарлардың 
жұмысына қатысушылардың саны: 
- төраға ............... 
- ұйымдастыру комитетінің мүшесіне-бағдарламалық баяндама......... 
- сөз сөйлеу, стендтік баяндама.............. 

33. Халыққа арнап теледидарда, радиода сөз сөйлеу, лекция оқу саны. 

34. 

Тұрақты жұмыс істейтін түрлі комитеттерге, кеңестерге, қауымдастықтарға, 
академияларға және т.б. мүшелігі: 
- халықаралық деңгейде.............. 
- республикалық деңгейде........... 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

7-блок. Жақын және алыс шетелдердегі ғылыми ұйымдармен ынтымақтастық 

35. Ашылған жаңалықтарды беруге жасалған лицензияланған келісімдердің саны 

36. Шығармашылық ынтымақтастық, ғылыми жетістіктерді енгізу туралы жасалған шарттардың 
саны: 



- шетелдік мекемелермен ................. 
- республикалық мекемелермен.................. 

37. 
Қызметкерлер әзірлеген, енгізген ғылыми-техникалық өнертабыстардың саны: 
- шетелдік мекемелерде................. 
- республикалық мекемелерде ..................... 

38. 
Мыналарды: 
- халықаралық деңгейін ................ 
 - республикалық, өңірлік деңгейін көрсететін қойылған экспонаттар саны.... 

39. 

Наградалар, сыйлықтар саны: 
- халықаралық деңгей (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық).......... 
- республикалық деңгейде (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық)........ 
- халықаралық және өңірлік деңгейде (белгі, грамота, марапаттау қағаздары, 
атақ)................. 

 
 

ЖИЫНЫ: 

 
 

БАРЛЫҒЫ: 

      Субъектінің рейтингін анықтау үшін жоғарыда 
      келтірілген деректердің дұрыстығын растаймын 
      Басшы 
      М.О. _____________               __________________ 
                                           Қолы, Т.А.Ә. 
АЕК             - Айлық есеп көрсеткіші 
ҒЗЖ             - ғылыми-зерттеу жұмысы 
КСРО ЖАК        - КСРО Жоғары аттестаттау комитеті 
ҚР БҒМ БҒСБК    - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
                  министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау 
                  комитеті 

  Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық  
 қызмет субъектілерін аккредиттеу    

 қағидасына                
 2-қосымша                

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 (субъектінің толық атауы)     
_______________________________________ 

   Өтініш 
(заңды тұлғалар үшін) 
Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде 
_____________________________________________________________________ 
      ( заңды тұлғаның атауы) 
аккредиттеу өткізуді сұраймын. 
Қосымша: 
№ Құжаттың атауы Бар екендігі туралы белгі 

1. Субъектінің рейтингтік парағы.  
 

2. 
құрылтай құжаттарының нотариалды расталған 
көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды заңды тұлға 
ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, салық 

 
 



төлеушінің тіркеу нөмірі немесе ұйымның бизнес-
сәйкестендіру нөмірі. 

3. рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді 
растайтын құжаттардың көшірмелері. 

 
 

20____ ж."______" "_________" 
Басшы 
_______________ _____________ _________________ 
(Мөр орны)          (Қолы)         (Т.А.Ә.) 

Ғылыми және немесе ғылыми-техникалық 
 қызмет субъектілерін аккредиттеу   

 қағидасына 3-қосымша         
кімге ___________________________ 
кімнен___________________________ 

           (Т.А.Ә.) 
_____________________________ 

    Өтініш 
(жеке тұлғалар үшін) 
      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 291 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
қаулысымен. 
____________________________________________________________________ 
                           (өтініш берушінің Т.А.Ә.) 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу өткізуді 
сұраймын. 
Қосымша: 
Р/с 
№ Құжаттың атауы Бар-жоғы туралы белгі 

1. 

Жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр 
дипломының және (немесе) ғылыми дәреже (ғылым 
кандидаты, ғылым докторы), философия докторы (PhD), 
бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы дипломның 
және (немесе) қауымдастырылған профессор (доцент) 
немесе профессор ғылыми атағын беру туралы аттестаттың 
(дипломның) нотариат растаған көшірмелері 

 
 

2. 

Жарияланған ғылыми мақалалар: тиісті ғылым саласында 
мақаланың жариялану сәтінде ақпараттық базаларда 
индекстелетін JCR-де (Journal Citation Report) нөлдік 
емес импакт-факторы немесе SJR-де (Scimago Journal 
Rank) нөлдік емес дәйексөз алыну индексі бар 
халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда 1 (бір), 
сондай-ақ ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін (соңғы 
бес жылда) жариялауға ұсынылған ғылыми басылымдар 
тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақала. 

 
 

20____ ж. «____» _________ 
__________________________ 
   (қолы)   (Т.А.Ә.) 

  Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық  
 қызмет субъектілерін аккредиттеу    

 қағидасына                
 4-қосымша                



   Субъектіні аккредиттеу 
туралы куәлік 
Астана қаласы.                            "_____" ______" 20______ж. 
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес 
_____________________________________________________________________ 
(заңды тұлғаның атауы/ жеке тұлғаның Т.А.Ә.) 
_____________________________________________________________________ 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеледі. Куәлік 
Қазақстан Республиканың мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызметі конкурсына қатысу үшін беріледі. 
      Уәкілетті орган 
      М.О. 
      Серия ___________                                 № __________ 
 
 
 
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ 
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Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической 
деятельности 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 
      В соответствии с подпунктом 4) статьи 3 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 
2011 года "О науке" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-
технической деятельности. 
      2. Признать утратившими силу: 
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 421 
"Об утверждении Правил проведения аккредитации негосударственных научных организаций" 
(САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 18, ст. 188); 
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2003 года № 460 "Об 
утверждении Положения об аттестации научных организаций" (САПП Республики Казахстан, 
2003 г., № 20, ст. 206); 
      3) постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2007 года № 370 "О 
внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 
мая 2003 года № 460 (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 14, ст. 165). 
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней со дня первого официального опубликования. 
      Премьер Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

  Утверждены         
постановлением Правительства 

 Республики Казахстан     
 от 8 июня 2011 года № 645  

   Правила 
аккредитации субъектов научной и (или) 
научно-технической деятельности 
   1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 
18 февраля 2011 года "О науке" и устанавливают порядок проведения аккредитации субъектов 
научной и (или) научно-технической деятельности (далее - субъекты), подачи документов 
для проведения аккредитации, их рассмотрения и выдачи свидетельств об 
аккредитации уполномоченным органом в области науки (далее - уполномоченный орган). 
      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
      1) свидетельство об аккредитации - документ установленного образца, подтверждающий 
официальное признание уполномоченным органом осуществляемой физическим, либо юридическим 
лицом научной, научно-технической деятельности; 
      2) аккредитация - процедура, в результате которой юридические и физические лица, 
являющиеся субъектами, приобретают официальное признание соответствия их деятельности 
требованиям и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан. 
      3. Субъектами являются: 
      1) юридические лица - организации, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность. 
      2) физические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую 
деятельность, - научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие в трудовых 
отношениях с научными организациями, высшими учебными заведениями, осуществляющими 



научную и (или) научно-техническую деятельность, а также ученые, самостоятельно 
осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность. 
      4. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих научную и (или) научно-техническую 
деятельность, проводится на основе оценки рейтингового листа, согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам. 
      При этом аккредитация филиалов юридического лица проводится в составе организации. 
      5. Аккредитация физических лиц, осуществляющих научную и (или) научно-техническую 
деятельность, носит уведомительный характер с установлением минимальных необходимых 
требований к ним. 
      6. Организации, для которых научно-техническая деятельность не является основным 
видом деятельности, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, 
имеющие в своей структуре научные подразделения, могут пройти аккредитацию в 
уполномоченном органе с целью получения свидетельства об аккредитации. 
      7. Аккредитация субъектов осуществляется за счет их собственных средств. 
      8. Уполномоченный орган формирует базу данных аккредитованных субъектов, 
получивших свидетельства об аккредитации, а также прекративших действие свидетельств, 
размещающуюся на интернет-ресурсах уполномоченного органа. 
   2. Порядок проведения аккредитации 
      9. Для получения аккредитации юридические лица представляют уполномоченному органу 
следующие документы: 
      1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 
      2) рейтинговый лист; 
      3) нотариально заверенные копии учредительных документов: устава организации, 
свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица, 
регистрационного номера налогоплательщика или бизнес-идентификационного номера 
организации; 
      4) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в рейтинговом листе. 
      10. Для получения аккредитации физические лица представляют уполномоченному органу 
следующие документы: 
      1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 
      2) нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о высшем 
образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата 
наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) 
аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) 
или профессора; 
      3) опубликованные научные статьи: 1 (одна) в международном рецензируемом научном 
журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор в JCR (Journal Citation Report) или ненулевой 
индекс цитируемости в SJR (Scimago Journal Rank), индексируемом в информационных базах 
на момент публикации в соответствующей области науки, а также 3 (три) статьи в научных 
изданиях, включенных в перечень научных изданий, рекомендованных для публикации основных 
результатов научной деятельности (за последние пять лет). 
      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 
13.05.2016 № 291 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 
      11. По итогам рассмотрения документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил, 
уполномоченным органом принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства 
об аккредитации: 
      1) юридическим лицам в течение срока, не превышающего тридцати календарных дней. 
      При этом оценка деятельности юридических лиц проводится в соответствиии с 
методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом; 
      2) физическим лицам в течение срока, не превышающего десяти календарных дней. 



      В случае аккредитации физических лиц уполномоченный орган вносит их данные в 
перечень аккредитованных лиц в срок, указанный в настоящем подпункте. 
      Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 
13.05.2016 № 291 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 
      12. В аккредитации отказывается по следующим основаниям: 
      1) не представлены все документы, требуемые в соответствии с пунктами 9 или 10 
настоящих Правил; 
      2) в представленных документах содержатся недостоверные или неполные сведения; 
      3) при отрицательной оценке деятельности аккредитуемого юридического лица, 
присваиваемой в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой 
уполномоченным органом. 
      13. Свидетельство об аккредитации выдается сроком на пять лет по форме, 
согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 
      Свидетельство об аккредитации выдается заявителю либо его уполномоченному 
представителю под роспись на основании доверенности от имени юридического лица в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, 
либо нотариально заверенной доверенности от имени физического лица. 
      14. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в следующих случаях: 
      1) реорганизации или ликвидации юридического лица; 
      2) наличия письменного заявления субъекта о прекращении действия свидетельства. 
   3. Заключительные положения 
      15. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица и (или) 
наименования и места нахождения юридического лица, аккредитованные субъекты подают 
заявление в уполномоченный орган о переоформлении свидетельства об аккредитации с 
приложением документов, подтверждающих сведения в соответствии с пунктами 9 
и 10настоящих Правил. 
      Уполномоченный орган не позднее двадцати календарных дней со дня подачи 
соответствующего письменного заявления переоформляет свидетельство об аккредитации. 
      При этом свидетельство об аккредитации, выданное ранее, признается утратившим силу 
и уполномоченным органом вносится соответствующая информация в базу данных 
аккредитованных Субъектов. 
      16. В случае утери свидетельства об аккредитации уполномоченный орган по 
письменному заявлению аккредитованного субъекта в срок до пятнадцати календарных дней 
выдает дубликат свидетельства об аккредитации. 
      17. Уполномоченный орган обеспечивает изготовление, учет и хранение бланков 
свидетельств об аккредитации. 

  Приложение 1           
к Правилам аккредитации субъектов 

научной и (или) научно-технической 
 деятельности            

      Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 
13.05.2016 № 291 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 
                         Рейтинговый лист 
                             субъекта 
                      (для юридических лиц) 
       _______________________________________________________ 
      (Название субъекта, юридический адрес, телефон, факс, год 
                 создания, интернет-ресурс/e-mail) 
№ Содержание показателей 



п/п 

 
 

Блок 1. Научная и (или) научно-техническая деятельность (в 
соответствии с государственными, отраслевыми и целевыми 
программами) 

1. 

Общий объем финансирования НИР: 
- до 5000 МРП ........ 
- от 5000-25000 МРП ........ 
- свыше 25000 МРП ........ 

2. Количество инновационных проектов ........ 

3. 

Количество рецензий по материалам других научных организаций: 
- отчет о завершенной НИР ........ 
- отчет о промежуточной НИР ........ 
- монография, учебник ........ 
- методический, нормативный, директивный документ, автореферат 
диссертации ........ (канд./докт.) 
- информационный листок, статья и др. ........ 

4. Количество проведенных научных экспертиз по проектам Закона 
Республики Казахстан ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

Блок 2. Качественные и количественные показатели научного 
потенциала 

5. 
Количество диссертационных советов: 
доктор философии (PhD) ........ 
доктор по профилю ........ 

6. 

Количество сотрудников с учеными степенями: 
- доктор наук ........ 
- кандидат наук ........ 
- доктор филосифии (PhD) ........ 
- доктор по профилю ........ 

7. 

Количество защищенных (и утвержденных ВАК СССР, ВАК РК и ККСОН 
МОН РК) диссертаций соискателями из других организаций Республики 
Казахстан на соискание ученой степени (под научным руководством 
сотрудников НО): 
- доктор философии (PhD) ........ 
- доктор по профилю ........ 

8. 
Количество защищенных диссертаций в Совете субъектов гражданами: 
- из дальнего зарубежья ........ 
- из СНГ ........ 

9. 
Количество рецензий по диссертациям на соискание ученой степени: 
- доктор философии (PhD) ........ 
- доктор по профилю ........ 

10. 
Количество оппонирования сотрудниками субъекта диссертаций: 
- доктор философии (PhD) ........ 
- доктор по профилю ........ 

11. Количество научных сотрудников в составе национального научного 
совета ........ 

12. Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификации: 



- на международном уровне ........ 
- на республиканском уровне ........ 

13. Количество научных работников, обучающихся на курсах, семинарах, 
циклах при научной организации по направлениям ее деятельности ... 

14. 

Количество лабораторий с соответствующим оборудованием для 
ведения научно-исследовательских работ: 
- за наличие лаборатории для исследовательских работ ........ 
- наличие сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) 
лаборатории: 
- на международном уровне ........ 
- на республиканском уровне ........ 

15. 

Количество сертифицированных или аттестованных методик анализа, 
контроля и т.д.: 
- на международном уровне ........ 
- на республиканском уровне ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

Блок 3. Результаты научной и научно-технической 
деятельности 

16. Количество полученных предпатентов на изобретение ........ 
17. Количество полученных положительных решений на предпатенты ...... 
18. Количество заявок на изобретение ........ 

19. Количество полученных свидетельств о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности ........ 

20. 

Количество опубликованных научных статей (в расчете одной статьи на одного 
научного сотрудника): 1 (одна) в международном рецензируемом научном журнале, 
имеющем ненулевой импакт-фактор в JCR (Journal Citation Report) или ненулевой 
индекс цитируемости в SJR (Scimago Journal Rank), индексируемом в информационных 
базах на момент публикации в соответствующей области науки, а также 3 (три) 
статьи в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий, рекомендованных 
для публикации основных результатов научной деятельности (за последние пять лет). 
Статьи, опубликованные в соавторстве, засчитываются на 1 сотрудника (указанного 
первым). 

21. 

Издательская деятельность. 
Количество изданных: 
- монографий ........ 
- учебников ........ 
- пособий, методических документов, указателей ........ 
- информационных листков, другие издания ........ 

22. 

Количество подготовленных докладов на съезды, конференции и т.д.: 
- международного уровня ........ 
- республиканского уровня ........ 
- регионального уровня ........ 

23. 

Количество изданных тезисов докладов на съездах, конференциях и 
т.п.: 
- международного уровня ........ 
- республиканского уровня ........ 

 ИТОГО: 



 
 
 

Блок 4. Разработка нормативных-правовых актов 

24 Количество разработанных программ ........ 

25. Количество разработанных и утвержденных директивных, нормативных 
документов ........ 

26. Количество подготовленных официальных справок в вышестоящие 
инстанции ........ 

27. 

Количество подготовленных и представленных в вышестоящие органы 
документов но реформированию отдельных направлений деятельности 
научной организации: 
- самостоятельно ........ 
- в соавторстве с другими органами и учреждениями ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

Блок 5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
(прилагается бухгалтерский баланс организации) 

28. 

Прирост основных средств +/-: 
- 5 % ........ 
- 10 % ........ 
- 20 % ........ 

29. 

Среднегодовая стоимость освоенных средств: 
- до 10000 МРП ........ 
- от 10000 до 20000 МРП ........ 
- свыше 20000 МРП ........ 

30. 

Отклонение от плана +/-: 
- 5 % ........ 
- 10 % ........ 
- 20 % ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

Блок 6. Участие в общественных мероприятиях и СМИ 

31. 

Количество сотрудников, участвующих в работе съездов, 
конференций, симпозиумов, семинаров международного уровня: 
- председатель ........ 
- член оргкомитета ........ 
- программный доклад ........ 
- выступление, стендовый доклад ........ 

32. 

Количество участвующих в работе съездов, конференций, 
симпозиумов, семинаров регионального уровня: 
- председатель ........ 
- член оргкомитета ........ 
- программный доклад ........ 
- выступление, стендовый доклад ........ 

33. Количество выступлений на телевидении, радио, чтение лекций для 
населения ........ 



34. 

Членство различных постоянно действующих комитетах, советах, 
ассоциациах, академиях и т.д.: 
- международного уровня ........ 
- республиканского уровня ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

Блок 7. Сотрудничество с научными организациями ближнего и 
дальнего зарубежья 

35. Количество заключенных лицензированных соглашений на передачу 
изобретений ........ 

36. 

Количество заключенных договоров о творческом сотрудничестве, 
внедрении научных достижений: 
- с зарубежным учреждением ........ 
- с республиканским учреждением ........ 

37. 

Количество внедренных научно-технических изобретений, 
разработанных сотрудниками: 
- с зарубежным учреждением ........ 
- с республиканским учреждением ........ 

38. 
Количество представленных экспонатов, отражающих: 
- международный уровень ........ 
- республиканский, региональный уровень ........ 

39. 

Количество наград, премий: 
- международного уровня (медаль, орден, Госпремия) ........ 
- республиканского уровня (медаль, орден, Госпремия) ........ 
- международного и регионального уровня (значок, грамота, 
звание) ........ 

 
 

ИТОГО: 

 
 

ВСЕГО: 

Достоверность вышеприведенных данных 
для определения рейтинга субъекта подтверждаю 
Руководитель ___________                ____________________ 
                                             подпись Ф.И.О. 
      М.П. 
      Примечание: расшифровка аббревиатур: 
      * МРП - месячный расчетный показатель 
      * НИР - научно-исследовательская работа 
      * ВАК ССР - Высший аттестационный комитет СССР 
      * ККСОН МОН РК - Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 

  Приложение 2       
 к Правилам аккредитации  

 субъектов научной     
и (или) научно-технической 

 деятельности       
в ______________________________ 
от ______________________________ 

(полное наименование субъекта) 



                              Заявление 
                         (для юридических лиц) 
      Прошу провести аккредитацию 
_____________________________________________________________________ 
                   (наименование юридического лица) 
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 
      Приложение: 

№ 
п/п Наименование документа Отметка о наличии 

1. Рейтинговый лист субъекта.  
 

2. 

Нотариально заверенные копии учредительных 
документов: устава юридического лица, 
свидетельства о государственной регистрации 
организации в качестве юридического лица, 
регистрационного номера налогоплательщика или 
бизнес-идентификационного номера юридического 
лица. 

 
 

3. Копии документов, сведения, указываемые в 
рейтинговом листе. 

 
 

      "___" _________ 20__ г. 
Руководитель 
      ____________________________________________________________ 
       (место печати)    (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

  Приложение 3       
 к Правилам аккредитации  

 субъектов научной     
и (или) научно-технической 

 деятельности       
      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 291 
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 

в __________________________________ 
от _________________________________ 

 (Ф.И.О.)              
____________________________________ 

                              Заявление 
                          (для физических лиц) 
      Прошу провести аккредитацию ___________________________________ 
                                          (Ф.И.О. заявителя) 
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 
       Приложение: 

№№ 
п/п Наименование документа Отметка о 

наличии 

1. 

Нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о 
высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о 
присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), 
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) 
аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного 
профессора (доцента) или профессора 

 
 



2. 

Опубликованные научные статьи: 1 (одна) в международном 
рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор в 
JCR (Journal Citation Report) или ненулевой индекс цитируемости 
в SJR (Scimago Journal Rank), индексируемом в информационных 
базах на момент публикации в соответствующей области науки, а 
также 3 (три) статьи в научных изданиях, включенных в перечень 
научных изданий, рекомендованных для публикации основных 
результатов научной деятельности (за последние пять лет). 

 
 

«__» _________ 20__ г. 
__________________________ __________________________________________ 
    (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

  Приложение 4       
 к Правилам аккредитации  

 субъектов научной     
и (или) научно-технической 

 деятельности        
                           Свидетельство 
                     об аккредитации субъекта 
г. Астана                             "___" "__________" 20__ г. 
   В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан "О науке" 
    ______________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица) 
аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. 
Свидетельство предоставляется для принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-
технической деятельности за счет средств государственного бюджета Республики Казахстан. 
      Уполномоченный орган 
      М.П. 
      Серия _______                   № _____ 
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