
Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды беру тәртібі 
      3. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды білім беру ұйымдары 
"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
39-бабының 3-тармағына сәйкес береді. 
      4. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға негізгі орта білім 
туралы аттестат, жалпы орта білім туралы аттестат, техникалық және 
кәсіптік білім туралы диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы диплом, 
бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом, біліктілік 
берілетін жоғары білім туралы диплом, магистр дәрежесі берілетін жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом, сондай-ақ кәсіптік даярлау 
туралы куәлік беру үшін тиісті (емтихан, біліктілік, аттестаттау) 
комиссияның шешімі негіздеме болып табылады. 

      Интернатураны немесе резидентураны бітіргені туралы куәлікті беру 
үшін аттестаттау комиссиясының шешімі негіздеме болып табылады.  

      Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыға негізгі орта білім 
туралы аттестат беру үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығы 
негіздеме болып табылады. 

      Ерекше мәртебесі жоқ Сот төрелігі академиясы, әскери, арнаулы оқу 
орындарын, денсаулық сақтау саласындағы жоғары және (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдары жанындағы диссертациялық кеңестерде диссертация 
қорғаған адамдарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 
дипломын беру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 
комитеті (бұдан әрі – Комитет) төрағасының философия докторы (PhD), 
бейіні бойынша доктор дәрежесін беру жөніндегі бұйрығы негіз болып 
табылады. 

      Қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор аттестатын 
беру үшін Комитет төрағасының қауымдастырылған профессор (доцент) 
немесе профессор ғылыми атағын беру жөніндегі бұйрығы негіздеме болып 
табылады. 

      5. Білім беру ұйымдарында негізгі орта білім туралы үздік аттестат, 
жалпы орта білім туралы үздік аттестат, техникалық және кәсіптік білім 
туралы үздік диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом 
Қазақстан Респубдикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 
наурыздағы № 125 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 5191 болып тіркелген) бекітілген Білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 
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аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерне сәйкес, жоғары білім туралы үздік 
диплом Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінде 2018 жылғы 31 қазанда № 17657 тіркелген) бекітілген 
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес беріледі. 
      6. Білім туралы құжат тиісті шешім қабылданған күннен бастап бес 
жұмыс күнінен кешіктірілмей салтанатты түрде білім алушының өзіне 
беріледі. 

      Құжатты жеке өзі алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ол үшінші тұлғаға 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ресімделген 
сенімхат бойынша беріледі. 

      7. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі бланкілердің барлық түрлері 
(философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдарынан, 
қауымдастырылған профессор (доцент) және профессор аттестаттарынан 
басқа): 

      1) көлемі 224 x 160 мм қатты мұқабадан; 

      2) көлемі 210 x 150 мм қосымша парақтан; 

      3) қосымшадан тұрады. 

      8. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдары, 
қауымдастырылған профессор (доцент) және профессор аттестаттары: 

      1) көлемі 310 х 110 мм қатты мұқабадан; 

      2) көлемі 310 х 110 мм қосымша парақтан тұрады. 

      9. Бланк мұқабасы: 

      1) үздік бланк үшін - қызыл түстен; 

      2) "Алтын белгі" белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін бланк 
үшін - көгілдір түстен; 

      3) магистр, доктор (PhD, бейіні бойынша) дипломдары үшін – күрең 
қызыл түстен; 

      4) басқа қалған бланкілер үшін - қою көк түстен дайындалады. 
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      10. Бланкілердің барлық түрлерінің мұқабасында алтын түспен 
жасалған: 

      1) жоғары жағында мемлекеттік тілде: "Қазақстан Республикасы" деген 
өрнектелген жазу; 

      2) ортасында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының 
бейнесі; 

      3) Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында мемлекеттік тілде 
өрнектеліп жазылған құжат түрінің атауы орналасады. 

      11. Бланкілер мен оған қосымшалары баспаханалық тәсілмен басылады 
(баспа құрылғыларының көмегімен толтырылатын деректерді есепке 
алмағанда). 

      12. Бланкілер мен оған қосымшалары арнайы қорғаныш (су тамғысы 
белгілерімен) дәрежелері бар мынадай қағазда басылады: 

      1) ақшыл-қызғылт түс – үздік белгісі бар бланкілер, магистр, PhD 
докторы, бейіні бойынша докторы, сондай-ақ "Алтын белгі" белгісімен 
марапатталған тұлғаларға берілетін бланкілер үшін; 

      2) ақшыл-көк түс - барлық қалған құжаттардың түрлері үшін қосымша 
парақтар мен қосымшалар. 

      13. Бланкінің бетжағында: 

      1) жоғары жағында – "Қазақстан Республикасы" деген сөздер; 

      2) ортасында - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының 
бейнесі; 

      3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында - 
бланк түрінің мемлекеттік тілдегі атауы орналасады. 

      14. Бланкілердің ішкі екі жағында ортада Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі басылады. 

      15. Бланкілердің сол жақ ішкі бетінде мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал 
оң жағында - орыс тіліндегі бірдей мазмұны көрсетіледі. 



      Жоғары білім туралы, магистр, доктор (PhD, бейіні бойынша) 
дипломдарының, доцент және профессор аттестаттарының сол жақ ішкі 
бетінде мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында орыс және ағылшын 
тілдерінде бірдей мазмұны көрсетіледі. 

      16. Үздік құжаттың қосымша парағының ішкі екі бетінде баспаханалық 
тәсілмен қызыл түспен "Үздік" және "С отличием" деген сөздер жазылады, 
жоғары білім туралы дипломдар үшін "Үздік" деген сөз қосымша 
парақтардың бет жағына басылады. 

      17. "Алтын белгі" белгісімен марапатталған адамдарға берілетін 
бланкінің ішкі екі бетінде баспаханалық тәсілмен, қола түспен "Алтын 
белгі" деген сөздер жазылады. 

      18. Бланкілердің барлық түрлерінің қосымша парақтарының сериясы 
мен жеті саннан тұратын нөмірі болады. 

      19. Бланкілер оларға жазылатын жазулар басу құрылғыларының 
көмегімен жазылатындай етіп жасалуы тиіс. 

      20. Блакілердің барлық түрлерінде деректерді автоматты сәйкестендіру 
және жинау технологиясын және (немесе) QR коды қолданылады. 

      21. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың қосымшаларының 
бланкілерінде мәлімделген білім беру бағдарламаларын аккредиттеген 
аккредиттеу агенттіктерінің логотиптері орналастырылады.  
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