
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019 ел, 25 май       442 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019 елга Татарстан Рес-

публикасы югары белем бирүче мәгариф 

оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2018 ел, 21 сентябрь,    

810 нчы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы югары белем бирүче мәгариф оешмаларының норматив чыгымнарын 

раслау турында» 2018 ел, 21 сентябрь, 810 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларында югары белем бирүнең мәгариф программаларын – 

бакалавриат программаларын, специалитет программаларын, магистратура 

программаларын тормышка ашыруга норматив чыгымнарны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларында югары белем бирүнең мәгариф программаларын – 

аспирантурада (адъюнктурада) фәнни-педагогик кадрлар әзерләү программаларын 

тормышка ашыруга норматив чыгымнарны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян 

итәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларында югары белем бирүнең мәгариф программаларын тормышка 

ашыруга норматив чыгымнарга төзәтү коэффициентларында: 
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2 нче пунктның 3 графасында «1,318656» саннарын «1,333523» саннарына 

алыштырырга; 

2 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга. 

2. Бу карарның гамәле 2019 елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла (гамәле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла торган бу карарның 1 нче пунктындагы бишенче 

абзацтан тыш) дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                         А.В.Песошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 810 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 25 май, 442 нче 

карары редакциясендә) 

 

 

Татарстан Республикасы югары белем бирүче мәгариф оешмаларында югары белем бирүнең мәгариф программаларын – 

бакалавриат программаларын, специалитет программаларын, магистратура программаларын тормышка ашыруга 

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

Әзерлек  

(белгеч-

лек) 

юнәлеше 

коды 

Әзерлек (белгечлек) 

юнәлеше исеме 

Бер кешегә югары белем бирүнең мәгариф программаларын тормышка ашыруга 

норматив чыгымнар, 1 елга сум 

әзерлек программалары буенча 

белем бирүнең көндезге формасы 

әзерлек 

программалары 

буенча читтән торып 

белем бирү формасы 

әзерлек 

программалары 

буенча белем бирүнең 

кичке формасы 

специа-

литет 

бакалав-

риат 

магистра-

тура 

специа-

литет 

бакалав-

риат 

специа-

литет 

бакалав-

риат 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.03.01 Икътисад  120 030   11 664   

15.03.04 Технологик процессларны 

һәм җитештерүләрне авто-

матлаштыру 

 138 551      

38.03.02 Менеджмент 120 030   11 664   120 030 

15.03.05 Машина төзелеше җитеш- 138 551     33 790 138 551 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

терүләрен конструкторлык-

технологик яктан тәэмин 

итү 

21.03.01 Нефть-газ эше  169 884   16 649  41 623 

13.03.01 Җылылык энергетикасы 

һәм җылылык техникасы 

 138 551      

15.03.02 Технологик машиналар 

һәм җиһаз 

 138 551      

13.03.02 Электр энергетикасы һәм 

электр техникасы 

 138 551   13 516   

21.04.01 Нефть-газ эше   180 895     

15.04.04 Технологик процессларны 

һәм җитештерүләрне авто-

матлаштыру 

  141 171     

38.04.01 Икътисад   128 232     

 
________________________________________________ 
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Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 сентябрь, 810 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2019 ел, 25 май, 442 нче 

карары редакциясендә) 

 

 

Татарстан Республикасы югары белем бирүче мәгариф оешмаларында югары белем бирүнең мәгариф программаларын – 

аспирантурада (адъюнктурада) фәнни-педагогик кадрлар әзерләү программаларын тормышка ашыруга 

НОРМАТИВ ЧЫГЫМНАР 

 

Әзерлек  

(белгечлек) 

юнәлеше 

коды 

Әзерлек (белгечлек) юнәлеше  Бер кешегә аспирантурада (адъюнктурада) фәнни-педагогик 

кадрлар әзерләү программаларын тормышка ашыруга норматив 

чыгымнар, 1 елга сум 

фәннәр кандидатын әзерләү 

программалары буенча белем 

бирүнең көндезге формасы 

фәннәр кандидатын әзерләү 

программалары буенча 

читтән торып белем бирү 

формасы 

12.06.01 Фотоника, приборлар төзү, оптик һәм 

биотехник системалар һәм 

технологияләр 

159 219 15 922 

21.06.01 Файдалы казылмалар геологиясе, 

разведкасы һәм аларны эшкәртү 

159 219 15 922 

 

___________________________________________ 

 
 


