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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 17 қазан        №143         Астана қаласы

«Әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер 
туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
23 сәуірдегі №231 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабының 9) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. «Əкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер туралы үлгілік ережені бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 
231 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11185 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 12 маусымдағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін: 

аталған бұйрықпен бекітілген Əкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер ту-
ралы үлгілік ереже осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Жастар саясаты 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімдік баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) 
жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметті Қазақстан 
Республикасының Дін істері жəне азаматтық қоғам министрілігінің Заң департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Дін 
істері жəне азаматтық қоғам вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрі Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 
2017 жылғы 17 қазандағы №143 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 23 сəуірдегі № 231 бұйрығымен бекітілген

Əкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер туралы үлгілік ереже
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Əкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер (бұдан əрі – Кеңес) Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес құрылатын облыстық, республикалық маңызы бар қала 
мен астана, аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) əкімдіктер жанындағы консультативтік-
кеңесші органдар болып табылады.

2. Кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Мемлекеттік жастар 
саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңын, Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметі актілерін, мемлекеттік жастар саясаты саласындағы Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жəне осы ережені басшылыққа алады.

3. Кеңестер мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жəне ведомствоаралық өзара іс-қимыл 
тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдарды əзірлеу мақсатында өз қызметін жүзеге асырады.

2-тарау. Кеңестің міндеттері, функциялары жəне құрылымы
1-параграф. Кеңестің міндеттері

4. Кеңестің міндеттері:
1) мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жөнінде ұсынымдар əзірлеу;
2) мемлекеттік жастар саясатының міндеттерін іске асыру тиімділігін талдау;
3) мемлекеттік жастар саясатының басым бағыттарын іске асыру бойынша ұсыныстар 

əзірлеу;
4) мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қатысты мəселелерді талқылау болып та-

былады.
2-параграф. Кеңестің функциялары

5. Кеңес өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру үшін мынадай функцияларды жүзеге 
асырады:

1) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілер жобаларын қарайды жəне талқылайды;

2) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мəселелерін талқылауға мемлекеттік 
органдардың, қоғам, үкіметтік емес ұйымдар, саяси партиялар, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерін жұмылдырады;

3) мемлекеттік жастар саясаты саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға 
жəрдем көрсетеді;

4) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру барысы туралы жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының есептерін тыңдайды.

 3-параграф. Кеңес құрылымы
6. Кеңес құрамы Кеңес төрағасынан жəне мүшелерінен тұрады. Хатшы Кеңес мүшесі 

болып табылмайды.
7. Кеңес төрағасы тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің əкімі болып табылады, ол:
1) осы Үлгілік ереженің негізінде Кеңес туралы ережені бекітеді жəне қажеттілігін есепке 

ала отырып, Кеңесте жастар ұйымдарының Кеңес мүшелерінің жалпы санының кемінде 30% 
өкілдік етуін қамтасыз етіп, оның құрамын қалыптастырады;

2) Кеңес отырыстарының күні мен уақытын белгілейді, кезекті жəне кезектен тыс отыры-
старын шақырады жəне оған төрағалық етеді;

3) Кеңес мүшелерінің жалпы санынан кемінде үштен екі бөлігінің бастамасымен Кеңестің 
кезектен тыс отырыстарын шақырып, оған төрағалық етеді;

4) Кеңес жұмысын жоспарлайды жəне жалпы басшылықты жүзеге асырады;
5) Кеңес мүшелерінің арасындағы міндеттер мен жұмыс бағыттарын бөледі;
6) Кеңестің жұмыс жоспары мен отырысының күн тəртібін бекітеді.
8. Кеңес хатшысы:
1) Кеңестің жұмыс жоспарының жобасын əзірлеуді қамтамасыз етеді;
2) Кеңес отырыстарындағы күн тəртібінің жобасын қалыптастырады;
3) Кеңес отырысына материалдарды, сондай-ақ хаттамалық шешімдер жобаларын дай-

ындауды ұйымдастырады;
4) Кеңес мүшелеріне Кеңестің кезекті отырысының орны, өткізілетін уақыты жəне күн 

тəртібі туралы хабарлайды, оларды уақытында қажетті материалдармен қамтамасыз етеді;
5) Кеңес мүшелерінен отырыстың күн тəртібіне қатысты ұсыныстарын қабылдайды жəне 

оларды төрағаның қарауына шығарады;
6) хаттамалық тапсырмалар шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады, 

əрбір кейінгі отырыстарда Кеңес мүшелеріне бұрын қабылданған шешімдердің орындалу 
барысы туралы хабарлайды.

9. Кеңес құрамы:
1) Кеңес мүшелері жергілікті атқарушы жəне өкілдік органдар, жастар ұйымдары, сондай-

ақ, жұмыс органының (облыс, республикалық маңызы бар қала мен астана, аудан (облыстық 
маңызы бар қалалар) аумағында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру саласында 
басшылықты іске асыратын бөлім, басқарма) ұсынуымен жəне Кеңес төрағасының шешімімен 
өзге де ұйымдардың өкілдері болып табылады;

2) Кеңес мүшелерінің саны тақ болуы тиіс. 
10. Жұмыс органы:
1) Кеңес жұмысының жалпы ұйымдастырылуын жүзеге асырады;
2) Кеңес жұмысын ақпараттық-талдамалық жəне құжаттамалық сүйемелдеуді қамтамасыз 

етеді;
3) ақпаратты жинауды, өңдеуді, Кеңестің өткізген отырыстарын, қаралған мəселелерді, 

мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша қабылданған шешімдерді талдауды жүзеге 
асырады, осы саладағы жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстарды əзірлейді;

4) сараптамалық топтардың қызметін қамтамасыз етеді;
5) Кеңестің құзыретіне жататын мемлекеттік органдармен, лауазымды адамдармен жəне 

ұйымдармен хат алысуды жүргізеді;
6) Кеңестің жұмысын жариялау бойынша бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-

қимылды жүзеге асырады.
11. Облыстық, республикалық маңызы бар қала мен астана, аудандық (облыстық маңызы 

бар қалалар) деңгейдегі жұмыс органдары жарты жылда бір рет мемлекеттік жастар саясаты 
саласындағы уəкілетті органға қабылданған шешімдердің орындалуы бойынша жинақталған 
талдамалық ақпаратты жолдайды.

4-параграф. Кеңес жұмысын ұйымдастыру
12. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, сондай-ақ Кеңес мүшелерінің жалпы санының 

кемінде үштен екі бөлігінің бастамасымен, бірақ жарты жылда бір реттен сиретпей өткізіледі 
жəне Кеңес мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі қатысқан кезде өкілетті 
болып есептеледі.

13. Кезекті жəне кезектен тыс отырыс күнін, өткізу уақытын, күн тəртібін Кеңес мүшелерінің 
ұсыныстарын есепке ала отырып, Кеңес төрағасы айқындайды.

14. Кезекті отырыстың күн тəртібі Кеңес мүшелеріне отырыс жұмысының басталуына дейін 
күнтізбелік бес күннен кешіктірмей жолданады.

15. Кеңес отырысқа қатысушы Кеңес мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен шешім 
қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

16. Кеңес шешімдері Кеңес төрағасы қол қойған хаттамамен ресімделеді.
17. Кеңес шешімдері ұсынымдық сипатқа ие.

5-параграф. Кеңес қызметін тоқтату тəртібі
18. Кеңес қызметі облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен астана, аудан 

(облыстық маңызы бар қала) əкімінің шешімі бойынша тоқтатылады.
6-параграф. Кеңес қызметін қамтамасыз ету

19. Кеңестің қызметін ұйымдастырушылық-техникалық, ақпараттық қамтамасыз ету, 
соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-ресурсында жариялау Кеңестің 
жұмыс органына жүктеледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 2 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15961 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 17 қазан         №144        Астана қаласы

«Діни саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы №190 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Мемлекеттік қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
10-бабының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. «Діни саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
22 мамырдағы № 190 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11290 болып тіркелді, 2015 жылдың 14 шілдедегі «Əділет» Ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланды) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк 
дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

3) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан 
Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері комитеті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді басылымдарда ресми жариялауға орналастырылуын;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он жұмыс күн iшiнде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген iс-шаралардың орындалуы туралы ақпаратты 
Қазақстан Республикасы Дiн iстері жəне азаматтық қоғам министрлiгiнiң Заң департаментiне 
ұсынылуын қамтамасыз етілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының дін істері жəне 
азаматтық қоғам істері вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрі  Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 
2017 жылғы 17 қазан №144 бұйрығына 1-қосымша

«Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі - 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 11183 болып 
тіркелген, «Діни қызмет саласында мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 
147 бұйрығымен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік қызмет Стандартына 
(бұдан əрі – Стандарт) сəйкес Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігінің Дін істері комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі өтінішін қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беруді жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – сараптама қорытындысы туралы хат.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны - қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағымен көзделген құжаттарды 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне ұсынуы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
рəсімдерді (іс-қимылды) бастауға негіз болып табылады.

5. Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарының толықтығын жəне Стандарттың 9- тармағына сəйкестігін тексереді. 

Ұсынылған құжаттар Стандарттың 9-тармағына сəйкес келген жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркеп, 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттарды қабылдап алған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіле оты-
рып, кіріс құжаттарын қабылдаған күні, уақыты жəне нөмірі бар көрсетілетін қызметті берушінің 
мөртаңбасы қойылған көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді. 

Көрсетілетін қызметті құжаттар алушы топтамасын мемлекеттік қызмет көрсету 
Стандартымен көзделген тізбеге сəйкес толық ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кет-
кен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 15 минут ішінде 
құжаттарды қабылдап алудан бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап береді. 

6. Құжаттардың тіркелуі оларды көрсетілетін қызметті беруші қарау үшін негіз болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды зерделейді жəне құжаттарды алған сəттен бастап 
күнтізбелік 1 күн ішінде сараптама объектісін жəне сұрақтар тізбесін сарапшыға (сарапшыларға, 
сарапшылар тобының мүшелеріне) ілеспе хатпен дінтану сараптамасына жолдау үшін дай-
ындайды. Көрсетілетін қызметті берушінің ілеспе хаты рəсімнің нəтижесі болып табылады. 

7. Сараптама объектісі мен сұрақтар тізбесі келіп түскен кезде сарапшы (сарапшылар, 
сарапшылар тобының мүшелері) объектіге дінтану сараптамасын жүргізеді жəне күнтізбелік 
20 күн ішінде сараптама қорытындылары қоса берілген ілеспе хат жолдайды. Сарапшының 
(сарапшылардың, сарапшылар тобы мүшелерінің) сараптама қорытындысы қоса берілген 
ілеспе хат рəсімнің нəтижесі болып табылады. 

Сараптама жүргізу мерзімі сарапшыда (сарапшыларда) қолда бар объект бойынша мате-
риалдар толық болмаған жағдайда мүдделі діни бірлестіктерге, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарына, ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктерге, халықаралық ұйымдарға 
(Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер министрлігі арқылы) қажетті қосымша материалдар 
мен ақпаратты ұсыну туралы сұрау салулар жолданған жағдайда күнтізбелік 30 күнге ұзартылады. 
Сараптама мерзімі ұзартылған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші сұрау салулар жолдаған 
күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға ол туралы жазбаша хабарлайды. 

8. Көрсетілетін қызметті беруші сараптама қорытындысын алғаннан кейін сараптама 
қорытындысының нəтижелері туралы хат дайындайды жəне құжаттарды алған сəттен бастап 
күнтізбелік 2 күн ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қояды. Сараптама 
қорытындысының нəтижелері туралы қол қойылған хат рəсімнің нəтижесі болып табылады. 

9. Сараптама қорытындысының нəтижелері туралы көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының қолы қойылған хат көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне құжаттар пошта 
арқылы жіберу (тіркелген күні) немесе көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол беру үшін келіп 
түскен сəттен бастап күнтізбелік 1 күн ішінде тіркеу үшін негіз болып табылады. Сараптама 
қорытындысының нəтижелері туралы тіркелген хат рəсімнің нəтижесі болып табылады. 

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің мынадай 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) қатысады:

1) кеңсе қызметкері;
2) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы;
3) жауапты орындаушы.
11. Əр рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің 

(қызметкерлердің) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің сипаттамасы:
1) кеңсе қызметкері құжаттарды тексеріп, тіркейді жəне тіркеген сəттен бастап 4 сағат 

ішінде тіркелген құжаттарды төрағаға, төраға орынбасарына, басқарма басшысына енгізеді; 
2) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы бұрыштама қояды жəне 4 сағат ішінде 

құжаттарды жауапты орындаушыға береді;
3) жауапты орындаушы құжаттарды зерделейді жəне сараптама нысаны мен сұрақтар 

тізбесін дінтану сараптамасына жолдайды;
4) сараптама қорытындысын алғаннан кейін жауапты орындаушы сараптама 

қорытындысының нəтижелері туралы хат жобасын дайындайды жəне күнтізбелік 1 күн ішінде 
басқарма басшысына, төраға орынбасарына, төрағаға қол қою үшін енгізеді;

5) басқарма басшысы, төраға орынбасары, төраға күнтізбелік 1 күн ішінде сараптама 
қорытындысының нəтижелері туралы хат жобасын қарастырады жəне виза қояды (қол қояды);

6) жауапты орындаушы қол қойылған сəттен бастап күнтізбелік 1 күн ішінде сараптама 
қорытындысының нəтижелері туралы хатты тіркеу жəне көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
арқылы жіберу (тіркелген күні) не қолма-қол беру үшін кеңсе қызметкеріне енгізеді. 

12. Рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің сипаттамасына осы регламентке 1-қосымшаға 
сəйкес блок-сызба тіркеледі.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін рəсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл жасасуының толық сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету 
үдерісі кезінде өзге көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасау тəртібінің сипат-
тамасы осы регламентке 2-қосымшаға «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік қызметті 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 
тəртібі жəне қажетті құжаттар, оларды толтыру үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы 
Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің www.diakom.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналасқан.

«Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне 1- қосымша

«Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік қөрсетілетін 
қызмет регламентіне 2-қосымша

 «Дінтану сараптамасын жүргізу»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 
2017 жылғы 17 қазандағы №144 бұйрығына 2-қосымша

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн 
келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Нормативтік 
құқықтық актілер тізілімінде № 11183 болып тіркелген, «Діни қызмет саласында мемлекеттік 
қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 147 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы 
аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік қызмет Стандартына 
(бұдан əрі – Стандарт) сəйкес Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігінің Дін істері комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі Қазақстан Республикасы аумағындағы 

шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiне келiсім-хат беру (бұдан əрі – келісім-хат) не Мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет Стандартының 10-тармағымен көзделген жағдайда жəне негіздемелер бой-
ынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру болып табылады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде.
2 - тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағымен көзделген құжаттарды 
көрсетілген қызметті берушінің кеңсесіне ұсынуы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме болып табылады.

5. Көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарының толықтығын жəне Стандарттың  9-тармағына сəйкестігін тексереді.

Ұсынылған құжаттар Стандарттың 9-тармағына сəйкес келген жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркеп, 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттарды қабылдап алған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіле оты-
рып, кіріс құжаттарын қабылдаған күні, уақыты жəне нөмірі бар көрсетілетін қызметті берушінің 
мөртаңбасы қойылған көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді. 

Көрсетілетін қызметті құжаттар алушы топтамасын Мемлекеттік қызмет көрсету Стандар-
тымен көзделген тізбеге сəйкес толық ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 15 минут ішінде құжаттарды 
қабылдап алудан бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап береді. 

6. Құжаттардың тіркелуі оларды көрсетілетін қызметті беруші қарау үшін негіз болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдап алған сəттен бастап күнтізбелік 23 күн 
ішінде көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды зерделейді, келісім-хатты немесе Стандарттың 
10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрде дəлелді 
жауабын дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қол қойғызады. 
Қол қойылған келісім-хат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша 
түрдегі дəлелді жауап рəсімнің нəтижесі болып табылады.

 7. Қол қойылған келісім-хат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
жазбаша түрдегі дəлелді жауап көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне оны пошта арқылы 
жіберу (тіркелген күні) немесе көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол беру үшін келіп түскен 
сəттен бастап 30 минут ішінде тіркеу үшін негіз болып табылады. Тіркелген келісім-хат немесе 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапы рəсімнің 
нəтижесі болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлер) өзара іс-қимыл 

тəртібін сипаттау
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің мынадай 

құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) қатысады:
1) кеңсе қызметкері;
2) төраға, төраға орынбасары, басқармасы басшысы;
3) жауапты орындаушы.
9. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің 

(қызметкерлердің) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің сипаттамасы:
1) кеңсе қызметкері құжаттарды тексеріп, тіркейді жəне тіркеген сəттен бастап 4 сағат 

ішінде тіркелген құжаттарды төрағаға, төраға орынбасарына, басқарма басшысына енгізеді; 
2) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы бұрыштама қояды жəне 4 сағат ішінде 

құжаттарды жауапты орындаушыға береді;
3) жауапты орындаушы құжаттарды қабылдап алған сəттен бастап күнтізбелік 23 күн ішінде 

құжаттарды зерделейді, келісім-хаттың жобасын немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы жазбаша түрде дəлелді жауапы дайындайды жəне басқарма басшысына, төраға 
орынбасарына, төрағаға виза қою (қол қою) үшін енгізеді; 

4) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы алты сағат ішінде келісім–хаттың жоба-
сын немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 6 сағат ішінде жазбаша түрдегі 
дəлелді жауапты қарайды жəне виза қояды (қол қояды);

5) жауапты орындаушы келісім-хатты немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты қол қойылған сəттен бастап 30 минут ішінде тіркеу 
жəне көрсетілетін қызметті алушыға пошта арқылы жіберу (тіркелген күні) не қолма-қол беру 
үшін кеңсе қызметкеріне енгізеді. 

4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетiлетiн қызметтi 
берушiлермен өзара іс-қимыл тəртiбiн, сондай-ақ мемлекеттiк қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелердi пайдалану тəртiбiн сипаттау
10. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау:
1) қызметті алушы Стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады;
2) мемлекеттік корпорацияның қызметкері кіріс құжаттарын тіркейдің 15 минуты жəне 

көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді:
сұрау салудың нөмірі мен қабылданған күні;
сұралып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, (уақыты) жəне орны;
құжаттарды ресімдеуге өтінім қабылдаған Мемлекеттік корпорация қызметкерінің тегі, 

аты, əкесінің аты;
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты, көрсетілетін қызметті алушы өкілінің 

тегі, аты, əкесінің аты жəне олардың байланыс телефондары көрсетілген тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

3) мемлекеттік корпорацияның қызметкері 30 минут ішінде жинақ секторына құжаттарды 
жіберді;

4) жинақтаушы сектор құжаттарды жинайды, тізілімді құрастырады жəне құжаттарды 
мемлекеттік корпорацияның курьері арқылы бір күн ішінде қызмет көрсетушінің кеңсесіне 
жібереді;

5) көрсетілетін қызметті көрсетуші кеңсесінің қызметкері келіп түскен құжаттарды тіркейді 
жəне құжаттарды тіркеген сəттен бастап 3 сағат ішінде оны төрағаға, төрағаның орынбаса-
рына, бөлім бастығына енгізеді;

6) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы бұрыштама қояды жəне 4 сағат ішінде 
құжаттарды жауапты орындаушыға береді;

7) жауапты орындаушы құжаттарды күнтізбелік 19 күн ішінде құжаттарды зерделеп, келісім-
хаттың жобасын немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі 
дəлелді жауап дайындайды жəне басқарма басшысына, төраға орынбасарына, төрағаға виза 
қою (қол қою) үшін енгізеді;

8) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы 4 сағат ішінде келісім-хаттың жобасын 
немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты 
қарайды жəне виза қояды (қол қояды);

9) жауапты орындаушы қол қойылған сəттен бастап 30 минут ішінде келісім-хатты немесе 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты тіркеу 
үшін кеңсе қызметкеріне енгізеді;

10) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері мемлекеттік қызметтің нəтижесін 
Мемлекеттік корпорацияның курьеріне бір күн ішінде тапсырады;

11) Мемлекеттік корпорацияның курьері мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін 
жинақтау секторына береді;

12) жинақтау секторы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін 30 минут ішінде 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкеріне береді;

13) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нəтижесін береді.

11. Рəсімдердің (іс-қимылдарының) реттілігі осы регламентке 1 жəне 2-қосымшаға сəйкес 
блок-сызбамен ілеседі. 

12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимыл жаса-
суы дəйектілігінің нақты сипаттамасы, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің сипаттамасы осы регла-
ментке 3 жəне 4 - қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк 
дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 
қажетті құжаттар, оларды толтыру үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ, мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігінің www.diakom.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн 
келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Блок-сызба 

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн 
келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Блок-схема 

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн 
келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң 
қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн 
келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң 
қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 
2017 жылғы 17 қазандағы №144 бұйрығына 3-қосымша

«Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни 
бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. «Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыла-
рын тағайындауын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет) Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 11183 болып тіркелген, «Діни қызмет саласында 
мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 147 бұйрығымен бекітілген «Шетелдiк дiни орталықтардың 
Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келісу» мемлекеттік 
қызмет Стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық 
қоғам министрлігінің Дін істері комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан 

Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келiсім-хат беру (бұдан 
əрі – келісім-хат) не Мемлекеттік көрсетілген қызмет Стандарттының 10-тармағымен көзделген 
жағдайда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап беру болып табылады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде қызмет берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағымен көзделген құжаттарды 

көрсетілген қызметті берушінің кеңсесіне ұсынуы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме болып табылады.

5. Көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарының толықтығын жəне Стандарттың 9-тармағына сəйкестігін тексереді.

Ұсынылған құжаттар Стандарттың 9-тармағына сəйкес келген жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркеп, 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттарды қабылдап алған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіле оты-
рып, кіріс құжаттарын қабылдаған күні, уақыты жəне нөмірі бар көрсетілетін қызметті берушінің 
мөртаңбасы қойылған көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді. 

Көрсетілетін қызметті құжаттар алушы топтамасын Мемлекеттік қызмет көрсету 
Стандартымен көзделген тізбеге сəйкес толық ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кет-
кен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 15 минут ішінде 
құжаттарды қабылдап алудан бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап береді. 

6. Құжаттардың тіркелуі оларды көрсетілетін қызметті беруші қарау үшін негіз болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдап алған сəттен бастап күнтізбелік 24 күн 
ішінде көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды зерделейді, келісім-хатты немесе Стандарттың 
10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрде дəлелді 
жауабын дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қол қойғызады. 
Қол қойылған келісім-хат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша 
түрдегі дəлелді жауап рəсімнің нəтижесі болып табылады.

7. Қол қойылған келісім-хат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
жазбаша түрдегі дəлелді жауап көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне оны пошта арқылы 
жіберу (тіркелген күні) немесе көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол беру үшін келіп түскен 
сəттен бастап 30 минут ішінде тіркеу үшін негіз болып табылады. Тіркелген келісім-хат немесе 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы түрдегі дəлелді жазбаша жауапы рəсімнің 
нəтижесі болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлер) өзара іс-қимыл 

тəртібін сипаттау
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің мынадай 

құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) қатысады:
1) кеңсе қызметкері;
2) төраға, төраға орынбасары, басқармасы басшысы;
3) жауапты орындаушы.
9. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің 

(қызметкерлердің) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің сипаттамасы:
1) кеңсе қызметкері құжаттарды тексеріп, тіркейді жəне тіркеген сəттен бастап 3 сағат 

ішінде тіркелген құжаттарды төрағаға, төраға орынбасарына, басқарма басшысына енгізеді; 
2) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы бұрыштама қояды жəне 3 сағат ішінде 

құжаттарды жауапты орындаушыға береді;
3) жауапты орындаушы құжаттарды қабылдап алған сəттен бастап күнтізбелік 23 күн ішінде 

құжаттарды зерделейді, келісім-хаттың жобасын немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жазбаша түрде жауапы дайындайды жəне басқарма басшысына, төраға 
орынбасарына, төрағаға виза қою (қол қою) үшін енгізеді; 

4) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы 6 сағат ішінде келісім–хаттың жобасын 
немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты 
қарайды жəне виза қояды (қол қояды);

5) жауапты орындаушы келісім-хатты немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты қол қойылған сəттен бастап 30 минут ішінде тіркеу 
жəне көрсетілетін қызметті алушыға пошта арқылы жіберу (тіркелген күні) не қолма-қол беру 
үшін кеңсе қызметкеріне енгізеді. 

4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетiлетiн қызметтi 
берушiлермен өзара іс-қимыл тəртiбiн, сондай-ақ, мемлекеттiк қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелердi пайдалану тəртiбiн сипаттау
10. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау:

1) қызметті алушы Стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады;
2) мемлекеттік корпорацияның қызметкері кіріс құжаттарын тіркеудің 15 минуты жəне 

көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді:
сұрау салудың нөмірі мен қабылданған күні;
сұралып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, (уақыты) жəне орны;
құжаттарды ресімдеуге өтінім қабылдаған Мемлекеттік корпорация қызметкерінің тегі, 

аты, əкесінің аты;
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты, көрсетілетін қызметті алушы өкілінің 

тегі, аты, əкесінің аты жəне олардың байланыс телефондары көрсетілген тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

3) мемлекеттік корпорацияның қызметкері 30 минут ішінде жинақ секторына құжаттарды 
жібереді;

4) жинақтаушы сектор құжаттарды жинайды, тізілімді құрастырады жəне құжаттарды 
мемлекеттік корпорацияның курьері арқылы бір күн ішінде қызмет көрсетушінің кеңсесіне 
жібереді;

5) көрсетілетін қызметті кеңсесінің қызметкері келіп түскен құжаттарды тіркейді жəне 
құжаттарды тіркеген сəттен бастап 3 сағат ішінде оны төрағаға, төрағаның орынбасарына, 
бөлім бастығына енгізеді;

6) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы бұрыштама қояды жəне 3 сағат ішінде 
құжаттарды жауапты орындаушыға береді;

7) жауапты орындаушы құжаттарды күнтізбелік 19 күн ішінде құжаттарды зерделеп, келісім-
хаттың жобасын немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі 
дəлелді жауап дайындайды жəне басқарма басшысына, төраға орынбасарына, төрағаға виза 
қою (қол қою) үшін енгізеді;

8) төраға, төраға орынбасары, басқарма басшысы 6 сағат ішінде келісім–хаттың жобасын 
немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты 
қарайды жəне виза қояды (қол қояды);

9) жауапты орындаушы қол қойылған сəттен бастап 30 минут ішінде келісім-хатты не-
месе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша түрдегі дəлелді жауапты 
тіркеуге енгізеді;

10) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің кеңсе қызметкеріне қызметкері Мемлекеттік 
қызметтің нəтижесін мемлекеттік корпорацияның курьеріне 1 күн ішінде тапсырады;

11) Мемлекеттік корпорацияның курьері мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін 
жинақтау секторына береді;

12) Жинақтау секторы мемлекеттік көрсетілетін 30 минут ішінде қызметтің нəтижесін 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкеріне береді;

13) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін береді.

11. Рəсімдердің (іс-қимылдарының) реттілігі осы регламентке 1 жəне 2-қосымшаға сəйкес 
блок-сызбамен ілеседі. 

12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимыл жаса-
суы дəйектілігінің нақты сипаттамасы, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің сипаттамасы осы регла-
ментке 3 жəне 4 - қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк 
дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 
қажетті құжаттар, оларды толтыру үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігінің www.diakom.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.

«Шетелдік діни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктерінің 
басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша

Блок-сызба 

   
 «Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің 
басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша

Блок-схема 

«Шетелдік діни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы діни бiрлестiктерiнің 
басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша

«Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни 
бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
 

 
«Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы діни бiрлестiктерiнің 
басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

4-қосымша

«Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы діни
бiрлестiктерiнің басшыларын тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
 

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 3 қа-

рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15970 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 ақпан         №48          Астана қаласы

«Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, отбасына тәрбиелеуге (асырап алуға, 

қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа) 
берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз ету» ең төмен әлеуметтік стандартын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 10 қыркүйектегі 
№557 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың кепілдіктері туралы» 2015 жылғы 19 
мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес бұйырамын:

1. «Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасына тəрбиелеуге 
(асырап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа) берілген балалардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету» ең төмен əлеуметтік стандартын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 10 қыркүйектегі 
№ 557 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12113 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 қазанда «Əділет» Қазақстан 
Республикасының ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, отбасына тəрбиелеуге (асырап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, 
патронатқа) берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету» ең 
төмен əлеуметтік стандартында:

2 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ең төмен əлеуметтік стандартты реттейтін заңнамалық жəне өзге де нормативтік 

құқықтық актілердің тізбесі:
1) «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Кодексі;
2) «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуiрдегi  Қазақстан 

Республикасының Заңы;
3) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы 

Қазақстан Республикасының Заңы;
4) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы;
5) «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңы;
 6) «Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың кепілдіктері туралы» 2015 жылғы 19 

мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы;
7) «Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алуға 

құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, жан 
басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан 

(Соңы 14-бетте) 
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шыққан білім алушылары мен тəрбиеленушілеріне жəне жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан 
шұғыл жəрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға жəне өзге де санаттағы білім 
алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық көмек көрсетуге бөлінетін 
қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды есепке алу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысы;

8) «Əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, 
түрлерін жəне оны беру қағидаларын бекіту туралы» Қаз ақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулысы;

9) «Патронат тəрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) күтіп-бағуға бөлінетін ақша 
қаражатын төлеуді жүзеге асыру қағидаларын жəне  оның мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 381 қаулысы;

10) «Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім б алаларды) жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға жəрдемақы тағайындау 
қағидаларын жəне оны төлеу мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 30 наурыздағы  № 383 қаулысы;

11) «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын ү йге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарын 
есепке қою қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 
маусымдағы № 856 қаулысы;

12) «Жетім баланы жəне (немесе)  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асы-
рап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау, қайтару қағидаларын жəне 
оның мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 шілдедегі 
№ 787 қаулысы;

13) «Мекте пке дейінгі тəрбие мен оқыту саласында жергілікті атқарушы органдар көрсететін 
мемлекеттік қызметтер стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2015 жылғы 7 сəуірдегі № 172 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10981 тіркелген). 

14) «Баланы қабылдайтын ата-аналарға берілген жетім балаларды, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру қағидаларын жəне оның 
мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 
15 қарашадағы №657 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14538 болып тіркелген).»; 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «3. Ең төмен əлеуметтік стандарттың мақсаты: 
1) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасына тəрбиелеуге (асы-

рап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа, баланы қабылдаушы отбасы-
на) берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету саласындағы 
əлеуметтік құқықтар мен əлеуметтік кепілдіктерді іске асыру; 

2) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасына тəрбиелеуге (асы-
рап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа, баланы қабылдаушы отбасына) 
берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету саласындағы ең 
төмен əлеуметтік стандарттар жүйесіндегі мемлекеттік саясатты іске асыру; 

3) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалғ ан, отбасына тəрбиелеуге (асы-
рап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа, баланы қабылдаушы отбасына) 
берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету саласындағы ең 
төменгі əлеуметтік стандарттар жүйесіндегі қағидаттарды айқындау.»; 

ең төмен əлеуметтік стандартқа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғы лым министрлігінің Балалардың құқықтарын 
қорғау комитеті (З.Ж.Оразалиева) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау б анкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) та рмақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Блім жəне министрінің 
2017 жылғы 6 ақпандағы №48 бұйрығына қосымша

 «Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасына 
тə рбиелеуге (асырап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа) 

берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету» ең төмен 
əлеуметтік стандартына қосымша 

«Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасына 
тəрбиелеуге (асырап алуға, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа) 

берілген балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету» ең төмен 
əлеуметтік стандартының нормалары жəне нормативтері

№ Норма/норматив 
атауы

Норманы/нормативті 
реттейтін нормативтік 

құқықтық акт

Нормалар/
нормативтер 

бойынша 
ең төмен 

əлеуметтік 
стандартқа 
құқығы бар 

адамдардың 
санаты

Норманың/
нормативтің 

мөлшері

1

Патронат 
тəрбиешілерге 
берілген ба-
ланы (бала-
ларды) күтіп-
бағуға арналған 
ақшалай қаражат 
төлемі

«Патронат тəрбиешiлерге 
берiлген баланы (балаларды) 
күтіп-бағуға бөлінетін ақша 
қаражатын төлеуді жүзеге 
асыру қағидаларын жəне 
оның мөлшерін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 30 
наурыздағы № 381 қаулысы

Патронат 
тəрбиешiлер

Мектеп жасына 
дейiнгi бiр бала 
үшiн тамақтану ай-
ына 6 айлық есептiк 
көрсеткiш;
мектеп жасындағы 
бiр бала үшiн 
тамақтану айына 
7 айлық есептiк 
көрсеткiш
бiр баланың киiм-
кешегi, аяқ киiмi 
жəне жұмсақ 
мүкəммалы үшін 
айына 3 айлық 
есептiк көрсеткiш.

2

Қорғаншыларға 
немесе 
қамқоршыларға 
жетім баланы 
(жетім бала-
ларды) жəне 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған бала-
ны (балалар-
ды) күтіп-бағуға 
арналған 
жəрдемақы 
төлемі

«Қорғаншыларға немесе 
қамқоршыларға жетім баланы 
(жетім балаларды) жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балалар-
ды) күтіп-бағуға жəрдемақы 
тағайындау қағидаларын 
жəне оны төлеу мөлшерін 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 30 наурыздағы № 
383 қаулысы

Қорғаншылар 
немесе 
қамқоршылар 

Жетім баланы 
(жетім балаларды) 
жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған баланы 
(балаларды) күтіп-
бағуға жəрдемақы 
– айына 10 айлық 
есептік көрсеткіш

3

Жетім баланы 
жəне (немесе) 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған бала-
ны асырап 
алуға байланы-
сты біржолғы 
ақшалай төлем

«Жетім баланы жəне (не-
месе) ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
баланы асырап алуға бай-
ланысты біржолғы ақшалай 
төлемді тағайындау, қайтару 
қағидаларын жəне оның 
мөлшерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 10 
шілдедегі № 787 қаулысы

Асырап алу-
шы

Жетім баланы 
жəне (немесе) 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған баланы 
асырап алуға бай-
ланысты біржолғы 
ақшалай төлем – 
75 айлық есептік 
көрсеткі

4

Баланы 
қабылдаушы 
алған ата-
аналарға 
берілген бала-
ны (балаларды) 
баланы асырап-
бағуға арналған 
ақшалай қаражат 
төлемі

«Баланы қабылдайтын ата-
аналарға берілген жетім ба-
лаларды, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған 
балаларды күтіп-бағуды 
қаржыландыру қағидаларын 
жəне оның мөлшерін 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2016 
жылғы 15 қарашадағы № 
657 бұйрығы (Қазақстан 
Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 14538 бо-
лып тіркелген)

Баланы 
қабылдайтын 
ата-аналар

Баланы 
қабылдаушы ата-
аналарға жетім 
балалар мен 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған балалардың 
берілуіне байла-
нысты ай сайынғы 
ақшалай төлем 
мөлшері он айлық 
есептік көрсеткішті 
құрайды

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14869 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 ақпан         №54        Астана қаласы

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік және жоғары білім берудің 

оқулық басылымдары бойынша авторларға және авторлар 
ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 

17 сәуірдегі №214 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсiптік жəне 

жоғары білім берудің оқулық басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына 
сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 214 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11252 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсiптік, орта 

білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу басылымдары 
бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы»;

1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 

жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу 
басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық жəне кəсiптік жəне жоғары білім берудің оқулық басылымдары бойынша авторларға 
жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (А.Ə. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді ба-
спа басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі 
жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
________________ Д. Абаев
20 ақпан 2017 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
________________ Б. Сұлтанов
15 ақпан 2017 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Т. Сүлейменов 
23 ақпан 2017 жыл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 8 ақпандағы №54 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 17 сəуірдегі №214 бұйрығымен бекітілген 

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу 

басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық 
қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта 

білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу басылымдары 
бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім 
жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші), 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитетінің «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі – «Оқулық» орталығы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

3. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 

тапсырған сəттен бастап – күнтізбелік 60 (алпыс) күн. 
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді. 
Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендерді, оқу-əдістемелік құралдарды, оның ішінде 

электронды жеткізгіштегілерді сараптамадан өткізуге қабылдау мектепке дейінгі, бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта білім деңгейлері үшін ағымдағы жылғы қаңтар мен шілде аралығында, 
техникалық жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
деңгейлері үшін ағымдағы жылғы қаңтар мен қазан аралығында ұйымдастырылады;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
жəне Мемлекеттік корпорацияға тапсыруы үшін күтудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 
(он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті берушіде жəне Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті 
алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілетін уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жал-

пы орта, техникалық жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім берудің оқу басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына 
сараптамалық қорытынды беру болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) ақылы (тегін) көрсетіледі.
Мемлекеттік қызмет жыл сайын көрсетілетін қызметті беруші бекітетін барлық білім беру 

деңгейлеріне арналған оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға 
ғылыми жəне педагогикалық сараптама жүргізу бойынша тақырыптық жоспарға (бұдан əрі 
– тақырыптық жоспар) енгізілген оқу басылымдарына Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7876 болып тіркелген) бекітілген 
«Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды əзірлеу, оларға 
сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру қағидасына» сəйкес ақысыз негізде көрсетіледі. Тақырыптық жоспарға енбеген 
оқу басылымдарына мемлекеттік қызмет ақылы көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету құнын көрсетілетін қызметті беруші 2015 жылғы 29 қазандағы 
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 120-бабының 1-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу жəне 
бəсекелестікті қорғау комитетімен келісе отырып белгілейді. Төлем екінші деңгейдегі бан-
ктер немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда «Оқулық» орталығының есепшотына жіберу 
арқылы жүргізіледі. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында 
сағат 13.00-ден сағат 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден сағат 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – сенбі аралығында 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден сағат 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті 
алушының таңдауы бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
«электрондық» кезек түрінде көрсетіледі, электрондық кезекті «электронды үкімет» веб-порталы 
арқылы броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға 
немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкілі) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге жəне Мемлекеттік корпорацияға:
1) оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға сараптама 

жүргізу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш.

Жаңадан əзірленген оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға 
арналған өтінішке əзірлеуші (автор, авторлық ұжым) туралы мəліметтер жəне байланыс 
деректері қоса беріледі;

2) оқулықтың (оның ішінде PDF форматындағы электронды нұсқасы), бастауыш, негізгі орта 
жəне жалпы орта білім беру оқулығының, оқу-əдістемелік кешеннің, оқу-əдістемелік құралдың 
түпнұсқа макетінің, соңғы тұтынушыға арналған бумадағы электронды тасымалдағыштағы 
оқулықтар, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдар үшін электронды 
қосымшаның, сондай-ақ CD/DVD дискінің үш данасы;

3) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім берудің оқулықтары, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік құралдары үшін пəн 
бойынша оқу бағдарламасы;

4) оқулыққа, оқу-əдістемелік кешенге жəне оқу-əдістемелік құралға түсіндірме жазба;
5) оқу пəні бойынша педагог-практиктің, əдіскердің, ғалымның үш рецензиясы;
6) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу басылымдары үшін – 

техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының республикалық оқу-
əдістемелік бірлестігінің шешімінен үзінді; жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 
оқулықтары, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік құралдары үшін – мамандықтардың 
топтары бойынша оқу-əдістемелік бірлестіктің шешімінен үзінді;

7) электрондық тасымалдағыштардағы оқулықтар, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-
əдістемелік құралдар үшін – орнату нұсқаулығы мен пайдалануға арналған еркін нысандағы 
нұсқаулық;

8) төлемді растайтын құжат (сараптаманы ақылы негізде өткізген жағдайда).
Құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға тапсырған жағдайда көрсетілетін қызметті алу-

шы сондай-ақ жеке басын куəландыратын құжатты көрсетеді (тұлғаны сəйкестендіру үшін 
талап етіледі).

Көрсетілетін қызметті берушінің құжатты қабылдаған тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің 
аты (болған жағдайда), сондай-ақ мөртабан, кіріс нөмірі мен күні көрсетілген қолхатты беруі 
құжаттардың қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді. 

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхаттың негізінде, жеке басын куəландыратын 
құжатты көрсеткен жағдайда (не оның өкілінің нотариалды куəландырылған сенімхаты бой-
ынша) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сараптамалық 
қорытындысының нəтижесін 1 (бір) ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан соң оны 
көрсетілетін қызметті берушіге əрі қарай 1 (бір) жыл сақтауға береді. Көрсетілетін қызметті 
алушы 1 (бір) ай өткен соң жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде (Астана қаласында орналасса, 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде) дайын мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға 
беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) 
қолданыс мерзімі өтіп кеткен құжаттарды тапсырған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші 
не Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

10. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттары жəне 
(немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжайлар бойынша жазбаша түрде көрсетілетін қызметті берушінің басшысының не оны 
алмастырушы тұлғаның атына не «Оқулық» орталығы басшысының атына беріледі.

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), пошталық ме-
кенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымды қабылдаушы адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі бойынша шағымға жауап алу орны мен мерзімі көрсетіле 
отырып, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (шағымның екінші 
данасында немесе шағымға ілеспе хатта мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні қойылады) 
шағымның қабылдануын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен теле-
фондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның филиалының, бөлімінің басшысына жолданады.

Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін қызметті берушіге қолма-қол жəне пошта 
арқылы түскен шағымның қабылдануын растау оның тіркелуі (шағымның екінші данасында не-
месе шағымға ілеспе хатта мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні қойылады) болып табылады.

 «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүгінген жағдайда шағымдану тəртібі туралы 
ақпарат Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға пошта бойынша, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жолданады 
не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-
қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылықтары бар, 
денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800-080-7777 телефон-
дары арқылы өтініш беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты жерге 
барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің control.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) «Оқулық» орталығының okulyk-edu.kz интернет-ресурсында;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында; 
4) www.egov.kz «Электрондық үкімет» порталында орналасқан.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 

анықтама қызметтерінің байланыс телефондары: 8(7172) 27-98-50, 8(7172) 76-83-04. Мемлекеттік 
қызметті көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777. 

 «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу басылым-

дары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитетінің төрағасына 

Кімнен ____________________________
(тегі, əкесінің аты (бар болған жағдайда))

мекенжайы:
телефоны:

Өтініш
(жеке жəне заңды тұлғалар үшін)

________________ баспасы (авторы (авторлар ұжымы), əзірлеуші) əзірлеген 
_________________аталымдағы «_________________________» оқу əдебиетіне са-

раптама жасауды жəне (орта білім беру деңгейінің оқулықтарын) баспа оқулығының PDF 
форматындағы электрондық нұсқасының жалпы жұртшылыққа қолжетімді болуын қамтамасыз 
ету үшін «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығының http://www.okulyk-edu.
kz интернет-ресурсына «Жоба» белгісімен орналастыруды сұраймын.

Білім деңгейі __________________________________________________.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалған құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға 

келісім беремін.
 __________________

 (өтініш берушінің қолы)
«___» _________ 20__ жыл

Өтінішке қосымша кесте

№ Атауы Санаты (оқулық, 
мұғалімге 

арналған құрал, 
дəптер жəне тағы 

басқа)

Əзірлеу 
формасы 

(қағаз, элек-
тронды)

Қайта 
басылған 
(жаңадан 

əзірленген)

Автор-
лары

Жас тобы 
(сынып 
немесе 

мамандық)

Əзірлеу 
тілі

1 2 3 4 5 6 7 8

Көрсетілетін қызметті алушының қолы, мөр (заңды тұлға үшін) ______________
Өтінішті беру күні «___» ____________________ 20__ жыл.
Қабылдады:______________ _________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))         (қолы) 
 «___» __________________ 20__ жыл.

 «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу басылым-

дары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
______________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты

 (бар болған жағдайда) немесе 
ұйымның атауы)

 _______________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) 
«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу басылымдары бойынша 
авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік қызметін 
көрсетуге құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты бас 
тартады, атап айтқанда: 

Жоқ құжаттардың атауы:
1)_______________________________;
2)_______________________________...
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.
___________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкері)
______________
         (қолы)
Орындаушы:
________________________________ _____________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))  (қолы)
Телефон________________________
Алдым:
________________________________                ________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))          (көрсетілетін қызмет алушының қолы)

  «___» _________ 20__ жыл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14940 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 ақпан            №60          Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 
17 қыркүйектегі №375 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру) 

түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 болып тіркелген, 2014 жылғы 8 наурыздағы 
№ 47 (28771) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың 1 тармағының 6) тармақшасына орыс тілінде өзгерістер енгізіледі, 
мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді.

көрсетiлген бұйрықпен бекітілген Білім беру деңгейлері бойынша білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларында:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Осы Білім беру деңгейлері бойынша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары (бұдан əрі – Үлгілік қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне меншік нысандары мен ведомстволық 
бағыныстылығына қарамастан бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын жалпы білім беру ұйымдары (бұдан əрі – мектептер) қызметінің 
тəртібін айқындайды.»;

көрсетiлген бұйрықпен бекітілген Оқыту бейіні бойынша білім беру ұйымдары қызметінің 
үлгілік қағидаларында:

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«28. Гимназия мен лицей сыныптарында оқушылар саны 25 адамнан аспауы қажет.
 Қалалық жалпы білім беру ұйымдарында сынып толымдылығы бойынша білім алушылар 

24-ке жеткен кезде жəне одан асқанда, ауылдық жерлерде – білім алушылар 20-ға жеткен кезде 
жəне одан асқанда, шағын жинақты мектептерде –кемінде 10 білім алушы болған жағдайда 
сабақтарды өткізу кезінде сыныпты: 

1) оқыту қазақ тілді емес 2-11 сыныптардағы қазақ тілі;
2) оқыту қазақ тілді емес 5-11 сыныптардағы қазақ əдебиеті;
3) оқыту қазақ, ұйғыр, тəжік жəне өзбек тілдерінде жүретін 3-11 сыныптардағы орыс тілі;
4) 2-11 сыныптардағы шетел тілі;
5) 5-11 сыныптардағы информатика;
6) бейінді пəндер;
7) 5-11 сыныптардағы технология (ұлдар мен қыздарды сынып толымдылығына қарамастан 

топтарды);
8) 5-11 сыныптардағы дене шынықтыру (ұлдар мен қыздарды сынып толымдылығына 

қарамастан топтарды);
екі топқа бөліп оқыту жүзеге асырылады.».
34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«34. Гимназияда, лицейде жəне бейіндік мектепте оқу жоспарларын, сабақ кестелерін жасау 

кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 179 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10275 болып тіркелген) «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес жалпы білім беретін мектептердің құрылымы 
мен оны ұстау бойынша санитариялық ережелер мен нормаларды сақтау қажет.»;

 көрсетiлген бұйрықпен бекітілген Халықаралық мектеп қызметінің үлгілік қағидаларында:
28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Халықаралық мектепті аяқтаған бітірушілерге жалпы орта білім туралы аттестат жəне 

(немесе) халықаралық үлгідегі құжат беріледі.»;
көрсетiлген бұйрықпен бекітілген Интернаттық білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетiлген бұйрықпен бекітілген Біріктірілген білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларында:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Біріктірілген білім беру ұйымдарына, оның ішінде ерекше білім беруге қажеттілігі бар 

балаларды қабылдау тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы 
№ 127 қаулысымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білімнің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.»;

9,10,11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Біріктірілген білім беру ұйымдары инклюзивті білім беру мақсаттарын іске асыра 

отырып, дамуында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың білім алуы үшін арнайы 
жағдайлармен қамтамасыз етеді. 

10. Сыныпта дамуында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар болған жағдайда 
сыныпты бөлу оқушылардың жалпы санын осындай əр балаға үш оқушыға азайту есебінен 
жүзеге асырылады. 

11. Сыныпта ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушыларды дені сау балалармен оқыту 
(қалалық, аудандық) Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның (бұдан 
əрі - ПМПК) ұсынымдарына сəйкес жалпы білім беру бағдарламалары бойынша, сондай-ақ 
арнайы оқу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады. 

12. Оқу жылының қорытындысы бойынша бастауыш сатысындағы ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар білім алушыларда 1-2 пəннен академиялық берешектері болса, жазғы тапсыр-
малар мен емтихандарды тапсырғаннан кейін келесі сыныпқа көшіріледі. 3 немесе одан да көп 
пəндер бойынша оқу жылының бағдарламасын игермеген білім алушылар қайта білім алуға 
қалдырылады, немесе ата-аналарының қалауы жəне ПМПК қорытындысы бойынша арнайы 
сыныптарға ауыстырылады.»;

 22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Біріктірілген білім беру ұйымдарының барлық түрлерінің оқушылары үшін сабақтар 

аралығындағы үзілістер ұзақтығы кемінде 10 минутты, үлкен үзіліс (2 немесе 3 сабақтан кейінгі) 
30 минутты құрайды: бір үлкен үзілістің орнына 2 жəне 3 сабақтан соң əрқайсысы 20 минуттан 
екі рет үзіліс жасауға жол беріледі.»;

40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Мектептер-интернаттар-колледждер, орта білім беру ұйымдары жоқ ауылды жерде 

тұратын балаларды қабылдауды қамтамасыз етеді.»;
58-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) негізгі орта жəне жалпы орта білім беру ұйымдарының 7-11 (12) сынып оқушыларының 

кəсіби мүдделерін айқындау, дамыту жəне бекіту, олардың қоғамдық пайдасы бар еңбектерін 
ұйымдастыру, техникалық шығармашылығын, жасампаздық пен өнертапқыштығын дамыту;»;

62, 63 жəне 64-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«62. Оқу-өндірістік комбинаты (бұдан əрі - Комбинат) орта білім беру ұйымдарымен 

бірлесіп жəне аудандық (қалалық) білім бөлімінің келісімі бойынша оқушылардың контингентін 
анықтайды.

63. Комбинат мынадай бағыттар бойынша білім беру қызметін жүзеге асырады:
1) «Технология» орта білім беру ұйымдарының 7-11 (12) сыныптарына арналған 

«Технология» пəнінің стандарттарына сəйкес;
2) орта білім беру ұйымдарында кəсіби бағдар жұмыстарын, 9-11 (12) сынып оқушыларының 

кəсіби дайындығын іске асыру. 
64. Өз таңдауы негізінде бейіні (бағыты) бойынша Комбинатта оқыған орта білім беру 

ұйымдарының түлектерін қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, 
аралық жəне қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы № 125 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 5191 енгізілді) сəйкес Комбинат жүзеге асырады.

Мектепаралық Комбинатта кəсібі бойынша (мамандығы) біліктілік емтиханы, орта білім беру 
ұйымдарында қорытынды аттестаттау басталуына екі апта бұрын аяқталады.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 
білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 

өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басы-
лымдарында, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау 
банкiне енгізу үшін жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен 
кейін қолданысқа енгізіледі. 

 Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 ақпандағы №60 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 17 қыркүйектегі №375 бұйрығына 5-қосымша

Интернаттық білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Интернаттық білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрі – Үлгілік 
қағида) 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
əзірленді жəне жалпы орта білім алу барысында жатын орынды беру бойынша интернаттық 
білім беру ұйымдары қызметінің тəртібін анықтайды. 

2. Интернаттық білім беру ұйымдарының түрлері:
əскери мектеп-интернат – жалпы орта білім алуды жəне тереңдетілген əскер қатарына 

шақыруға дейінгі жəне физикалық дайындығының қосымша білім беру бағдарламаларын, білім 
берудің кейінгі деңгейлерінде əскери-техникалық мамандықтар бойынша оқытуды жалғастыру 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді; 

жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат - тиісті білім беретін мектептері жоқ елді 
мекендерде тұратын оқушылардың жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді;

көп балалы жəне аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп-
интернат - мемлекеттік жəрдемақы алатын отбасылардан шыққан балалардың, мемлекеттік 
əлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан балалардың, өмір сүру, еңбек жағдайлары 
бойынша отбасыларға көмек беріле отырып, ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен 
отбасылардан шыққан балалардың орта білім алуын қамтамасыз етеді;

мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде тұратын балалардың жалпы орта 
білім алуын қамтамасыз етеді;

санаториялық мектеп-интернат – белгіленген режимді сақтаумен қоса жалпы орта білім 
алуды, емдеуді, медициналық оңалту мен демалуды, емдеу-профилактикалық туберкулезға 
қарсы іс-шаралар өткізуді қамтамасыз етеді;

тірек мектеп (ресурстық орталық) жанындағы интернат– білім беру ресурстарына сессиялық 
сабақтар жəне білім алушыларды аралық жəне қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен қоса 
жақын орналасқан шағын жинақты мектептер оқушыларының сапалы білім алуын қолжеткізуді 
қамтамасыз етеді.

2-тарау. Интернаттық білім беру ұйымдарының қызметін ұйымдастыру
3. Интернаттық білім беру ұйымдарының негізгі қызметі: 
1) балалардың білім алуы үшін жағдайлар жасау, зияткерлік, тұлғалық, əлеуметтік, дене, 

шығармашылық дамуын қамтамасыз ету;
2) 2012 жылғы 23 тамыздағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1080 қаулысымен 

бекітілген Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дарттарына сəйкес бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламаларын, маман-
дандырылған жəне арнайы жалпы білім беру, қосымша білім берудің білім беру бағдар-
ламаларын бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламалары негізінде іске асыру;

3) жалпы орта білім алуда білім алушылардың жайлы жəне қауіпсіздік өмір сүру жағдайын 
қамтамасыз ету болып табылады.

4. Интернаттық білім беру ұйымдарына жатын орын беріле отырып жалпы орта білім алу 
қамтамасыз етіледі: 

əскери мектеп интернат – жалпы орта білімді аяқтағаннан кейін 15-16 жастағы ер бала-
ларды негізгі орта білімді бітіруі бойынша медициналық куəлəндіру көрсеткіштері негізінде 
конкурспен қабылдауды жүзеге асырады;

жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат – тиісті түрлері мен білім беру деңгейіндегі 
жалпы білім беретін мектептері жоқ елді мекендерде тұратын балаларды қабылдауды жүзеге 
асырады;

көп балалы жəне аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп-
интернат - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы «Əлеуметтік көмек 
көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін жəне оны беру 
қағидаларын бекіту туралы» № 320 қаулысына (бұдан əрі – ҚР Үкіметінің № 320 қаулысы) 
сəйкес мемлекеттік жəрдемақы алатын отбасылар балаларының, мемлекеттік əлеуметтік көмек 
алмайтын отбасылар балаларының, ата-анасы немесе оларды алмастыратын тұлғалардың 
өмір сүру жағдайы, еңбегі, денсаулық жағдайы бойынша отбасыларға көмек берілетін, ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен кіріс кіретін отбасылар балаларының жалпы 
орта білім алуын қамтамасыз етеді;

мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде тұратын балаларды қабылдауды 
жүзеге асырады; 

санаториялық мектеп-интернат – облыстық, қалалық туберкулезға қарсы диспансер 
жанындағы жергілікті атқарушы органдардың комиссиясы облыстық, республикалық маңызы 
бар қалалардың, білім жəне денсаулық сақтау басқармаларының бағыттары бойынша 
оқу жылының басынан немесе жарты жылдықтан бастап алты (жеті) жастағы балаларды 
қабылдауды жүзеге асырады. Бос орын болған жағдайда оқу жылы басталғаннан кейін 
оқушыларды қабылдауға рұқсат етіледі. Санаториялық мектепте ауыстыру емтихандары 
жүргізілмейді;

тірек мектеп (ресурстық орталық) жанындағы интернат– білім беру ресурстарына сессиялық 
сабақтар жəне білім алушыларды аралық жəне қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен 
қоса тірек мектептеріне бекітілген шағын жинақты мектептер оқушыларын қабылдауды 
жүзеге асырады. 

Сыныптың толықтығы жəне 20 баладан көп емес топтар толық сауыққанға 
дейін (туберкулезға қарсы диспансердің есебінен шығарғанға дейін) кемінде бір оқу 
жартыжылдығында емдеуде болады. Балалардың болу уақыты медициналық көрсеткіштер 

бойынша 5-10 айға дейін созылуы мүмкін жəне комиссия қарайды. 1-5 сыныптардағы 
сабақтардың ұзақтығы 35 минут, 6-11(12) сынаптарда – 40 минут. Əр сабақтың алдында 
дене тəрбиелік жаттығулар өткізіледі.

5. Интернаттық білім беру ұйымдарында оқу-тəрбие процесі Жалпы орта білімнің жал-
пы орта білім беретін бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үлгілік 
қағидаларына жəне осы Үлгілік қағидаға, ішкі тəртіптің жарғысы мен қағидаларына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

6. Медицина қызметкері балалардың денсаулығын нығайту бойынша профилактикалық 
іс-шараларды өткізуді, интернаттық ұйымдардың санитарлық-гигиеналық жай-күйі мен 
тамақтануды бақылауды, балалардың келуіне орай жұмыстың гигиеналық негізделген режимін 
ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. 

7. ҚР Үкіметінің № 320 қаулысына сəйкес оқушылар киіммен, аяқ киіммен, жұмсақ 
мүкəммалмен, жеке гигиеналық заттармен, оқулықтармен, ойыншықтармен қамтамасыз етіледі. 

8. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 6-бабына сəйкес балалардың 
ерекше жеке қажеттіліктерін ескере отырып, мектеп-интернаттарын материалдық-техникалық 
қамсыздандыру, жағдай тудыру, жарақтандыру жəне жабдықтау жергілікті атқарушы орган-
дармен іске асырылады. 

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 нау-

рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14889 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 ақпан          №62           Астана қаласы

«Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми 
стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» 
мемлекеттік қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 

15 сәуірдегі №206 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 

ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандартын бекіту туралы» 
(нормативтік-құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11107 болып тіркелген, 
2015 жылғы 12 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сəуірдегі № 206 бұйрығына мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми 
стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты, осы 
бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (А.Б. 
Жаркенов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін жолдауды, сонымен 
бірге Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң 
қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым 
вице-министрі А.К. Əмринге жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
___________ Д. Абаев
20 ақпан 2017 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
___________ Т. Сүлейменов
17 ақпан 2017 жыл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі 
бұйрығына қосымша 2017 жылдың 13 ақпандағы № 62

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылдың 15 сəуірдегі № 206 бұйрығымен бекітілген 

«Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 
ұсынылған жұмыстарды қабылдау» бойынша мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 
ұсынылған жұмыстарды қабылдау» бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген. 

3. Мемлекеттік қызметті, аграрлық ғылым саласындағы сыйлықтарды қоспағанда Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік қызметті көрсетудің құжаттарын қабылдау жəне нəтижелерін беру 
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған күнінен бастап – 20 (жиырма) 

жұмыс күні (Астана қаласында орналасқан – 3 (үш) жұмыс күні); 
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар пакетін тапсыруы үшін кезек күтудің рұқсат 

берілген ең ұзақ уақыты– 15 минут;
3) Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат берілген ең ұзақ уақыты - 15 ми-

нуттан артық емес. 
Мемлекеттік корпорацияның барлық өңірлерде құжаттарды қабылдау кезеңі – 

республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 
30 (отыз) күн. 

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік 

ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты) 
1-қосымшаға сəйкес «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендия-
ларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау туралы анықтама. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің берілу нысаны: қағаз түрінде. 
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі. 
8. Жұмыс кестесі: Мемлекеттік корпорацияның – 2015 жылдың 23 қарашасындағы Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес демалыс жəне мейрам күндерін қоспағанда, 
дүйсенбіден сенбіге дейін, сағат 9-00-ден 20-00 дейін, түскі үзіліссіз.

Құжаттар топтамасын қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша 
жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық» кезек тəртібінде жүзеге асырылады немесе 
«электрондық үкімет» веб-порталы(бұдан əрi – портал) арқылы кезекті алдын ала броньдауға 
болады. 

9. Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын 
сəйкестендіру үшін) ұсынылған жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі. 

Ғылым саласында сыйлықтарды беру үшін қажетті құжаттар: 
1) кітаптар, монографиялар, оқулықтар, кітапшаланған мақалалардың баспа-таңбалары, 

патенттердің көшірмелері, авторлық куəліктер, мемлекеттік тіркеуден өткен ғылыми-зерттеу 
жұмысы туралы есептер түрлеріндегі ғылыми жұмыс; 

2) мазмұны, зерттеулердің өзектілігі мен жаңалығы, негізгі ғылыми нəтижелері, олардың 
маңыздылығы мен болашақта пайдалану мүмкіндігі баяндалатын жұмыстың сипаттамасы 
(0,5 беттен аспайтын); 

3) жұмыстың қысқаша аннотациясы; 
4) жұмыстың ғылыми өзектілігі мен маңыздылығын бейнелейтін ұсыным-негіздеме; 
5) жұмысты ұсынған ұйымның консультативтік-кеңесші органы отырысының хаттама-

сынан үзінді; 
6) сыйлық алуға үміткердің жұмыс орнынан анықтама; 
7) сыйлық алуға үміткердің шығармашылық үлесі көрсетілген ғылыми қызметіне қысқаша 

сипаттама (ұжым жұмыстары үшін);
8) негізгі ғылыми жұмыстардың тізімі (5-тен аспайтын);
9) жұмысты ұсынышу ұйымнан конкурсқа ұсынылған жұмыстың (жұмыс сериясы) бұрын 

республикалық бюджет қаражатынан төленетін сыйлықтарға ие болмағаның куəландыратын 
анықтама.

Сыйлық алуға үміткер жұмыстан босатылған жағдайда осы баптың 6), 7) жəне 8) 
тармақшаларында көрсетiлген құжаттар оның соңғы жұмыс орнынан ұсынылады.

Мемлекеттік ғылыми стипендияны тағайындауға қажетті құжаттар:
1) тиісті ұйымның ілеспе хаты;
2) ұйымның консультативтік-кеңесші органының мемлекеттік ғылыми стипендияны алуға 

үміткерді ұсыну туралы отырысы хаттамасынан үзiндi;
3) ұйымның консультативтік-кеңесші органының уəжделген қолдау хаты (ұсынымы); 
4) мемлекеттік ғылыми стипендияны алуға үміткердің негiзгi қызмет орнынан анықтама;
5) мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға үміткердің соңғы бес жылда жарияланған 

ғылыми жұмыстарының тізімі, сондай-ақ ең маңызды жұмыстардың баспа-таңбалары (бес-
тен аспауы керек). Монография бойынша екі бетке дейінгі көлемдегі басылған аннотация 
беріледі. (көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті алуға жеңілдіктер 
көзделмеген).

10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту ту-
ралы қолхат береді.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдануда осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына немесе оны ауыстыратын 
адамның атына жазбаша түрде шағым нысанында беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта, портал арқылы немесе көрсетілетін қызмет берушінің 
кеңсесі арқылы ұсынылады. 

Жеке тұлғаның шағымында оның аты-жөні, пошталық мекен-жайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның филиалы, бөлімі басшысына Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz 
интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар арқылы жолданады.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сондай-ақ почта арқылы түскен шағымның 
қабылданғанын растау оны тіркеу (кіріс нөмірі жəне тіркеу күні шағымда немесе шағымның 
ілеспе хатында қойылады) болып табылады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінде» 
көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті қарауы барысында жаңартылып отыратын өтініш ту-
ралы ақпарат (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгі, қарау немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап) қолжетімді болады.

Шағым қабылданған жағдайда ол көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесінде тіркеліп (мөр, 
кіріс номері жəне мерзімі), шағымды қабылдаған адамның аты-жөні, аталмыш шағымның жа-
уабын алудың мерзімі мен орны көрсетіледі. 

Көрсетілетін қызмет берушінің мекен-жайына түскен қызмет алушының шағымы тіркелу 
мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарастырудың нəтижелері 
туралы дəйектелген жауап қызмет алушыға поштамен немесе Көрсетілетін қызмет берушінің 
кеңсесінде қолма қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда қызмет алу-
шы мемлекеттік қызметтерлі көрсетудің сапасын бақылау жəне бағалау бойынша құзырлы 
органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бақылау жəне бағалау бойынша құзырлы 
органның мекен-жайына түскен шағым тіркелу мерзімінен бастап он бес жұмыс күнінің ішінде 
қарастырылуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы. 

4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде Мемлекеттік корпорация аркылы көрсетілетін 
қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар 

13. Өмірлік тіршілігін шектейтін кемістігіне байланысты ағза функциялары тұрақты 
бұзылуына байланысты денсаулығы нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға қажет 
болған жағдайда Мемлекеттік корпорация қызметкері 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы жүгіну жолымен мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекен-жайлары: 
1) Министрлік: www.edu.gov.kz;
2) Көрсетілетін қызметті беруші: www.sc.edu.gov.kz;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурстарында жарияланған;
15. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойын-

ша анықтама қызметтерінің байланыс телефондары: 8(7172) 74-20-25, 8(7172) 74-19-18. 
Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-
7777, 1414.

«Ғылым саласындағы сыйлықты, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 
ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты-

на 1-қосымша

 Нысан 
 № ______      « » ____ 20___ ж.

«Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 
ұсынылған жұмыстарды қабылдау туралы анықтама 

 ____________________________________________________________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (бұдан əрі –көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə.),
____________________________________________________________________ берілді. 
             (көрсетілетін қызметті алушының мекен жайы)
Осы анықтама əрбір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды.
 _____________________________  _______________
 (ҚР БҒМ Ғылым комитетінің           (қолы)
 қызметкерінің Т.А.Ə.)

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 



24 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 15РЕСМИ

«Ғылым саласындағы сыйлықты, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға 
ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 

стандартына 2-қосымша

Нысан 
 

(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (бұдан əрі –Т.А.Ə.),
_________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекен жайы) 
 

Құжаттардың қабылданбауы туралы 
Қолхат

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2 тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтар үшін 
үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» филиалының № ___ бөлімі (мекенжайын көрсету қажет), 
Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар 
топтамасын толық ұсынбауңызға байланысты, «Ғылым саласындағы сыйлықты, мемлекеттік 
ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет үшін, құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1. ________________________________________________ ;
2. ________________________________________________ ;
3. ____________ …..

Осы қолхат əрбір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды.
 _____________________________  _______________
 (Мемлекеттік корпорация           (қолы)
 қызметкерінің Т.А.Ə)
Алдым:___________________________  _______________
  (қызмет алушының Т.А.Ə.           (қолы)
20___ жылдың «____»________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14950 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 ақпан           №66            Астана қаласы

«Арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің қызметінің 
үлгілік қағидаларын бекіту туралы»

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 
44-5) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Арнайы білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің мынадай үлгілік қағидалары олардың 
оқу-тəрбие қызметін ұйымдастыру нысанына сəйкес:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес арнайы бөбекжай қызметінің үлгілік қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес арнайы балабақша қызметінің үлгілік қағидалары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес арнайы мектеп қызметінің үлгілік қағидалары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес арнайы мектеп-интернат қызметінің үлгілік қағидалары;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес арнайы кешен «балабақша-мектеп-интернат» 

қызметінің үлгілік қағидалары;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес арнайы кешен «мектеп-интернат-колледж» қызметінің 

үлгілік қағидалары; 
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес психологиялық-медициналық-педагогикалық консуль-

тациялар қызметiнің үлгілік қағидалары;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес оңалту орталығы қызметінің үлгілік қағидалары;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері 

қызметінің үлгілік қағидалары бекітілсін.
2. «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдарының түрлері 

қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Ресбуликасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8629 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 26 қыркүйектегі «Казахстанская правда» № 282 (27556) газетінде жарияланған.

3. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 
білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А.Суханбердиеваға жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі
__________ Е. А. Біртанов
2017 жылғы 3 наурыз

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым Министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 1-қосымша

Арнайы бөбекжай қызметінің үлгілік қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Арнайы бөбекжай қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) арнайы 
бөбекжай қызметінің тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) арнайы бөбекжайлар – бір жастан үш жасқа дейінгі ерекше білім беруге қажеттілігі 

бар балаларды тəрбиелеу, оқыту, дамыту, қарау, күту мен сауықтыруды қамтамасыз ететін 
білім беру ұйымдары;

2) балалардағы амблиопия – көру өткірлігінің функционалдық (қайтымды) төмендеуі; 
3) балалардағы қылилық – бірлескен фиксация нүктесінен бір көзінің көру сызығының 

ауытқуы; 
4) балалардағы психикалық даму тежелісі – церебральді-органикалық, конституционалдық, 

соматогенді жəне психогенді пайда болуының танымдық жəне Эмоциялық-ерік аясының 
қалыптасу тежелісі; 

5) балалардағы Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылысы – туа біткен жəне кейіннен пайда 
болған Тірек-қозғалыс аппаратында əртүрлі патологиясы;

6) естімейтін балалар – өз бетінше сөйлеу тілін меңгеру жəне оны қабылдау мүмкін 
болмағандағы есту қабілетінен тұрақты айрылған балалар; 

7) зағип-саңырау – көру жəне есту қабілеттерінің болмауы;
8) кохлеарлы имплант – айқын немесе күрделі дəрежелі нейросенсорлық (сенсоневральді) 

саңыраулығы бар балалардың жоғалған есту қабілетінің орнын толтыруға мүмкіндік беретін 
протез;

9) көрмейтін балалар – көру түйсігі толығымен жоқ, жарықты сезінуі немесе (түзетумен 
жақсы көретін көзінде 0,04-ке дейін) қалдық көруі бар балалар;

10) нашар еститін балалар –өз бетінше сөздік қоры жиналған жəне сөйлеу тілін қабылдауы 
мүмкін болғандағы есту қабілеті тұрақты төмендеген балалар;

11) нашар көретін балалар – түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен. 

3. Арнайы бөбекжай:
1) көру қабілетінде бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетінде бұзылыстары бар балалар үшін;
3) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
4) психикалық дамуы тежелген балалар үшін;
5) осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген балалар санатын біріктіру 

кезінде құрылады.
4. Балаларды арнайы бөбекжайларға қабылдау, жолдау мен ауыстыру «Кемтар балалар-

ды əлеуметтiк жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультацияның (бұдан əрі - ПМПК) қорытындысы негізінде 
жүргізіледі. 

5. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарында арнайы бөбекжайлар болмаған 
жағдайда Осы Қағидалардың 3-тармағының, 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген ба-
лалар үшін арнайы топтар құрылады. 

6. Арнайы бөбекжайдағы оқу сабақтарының кестесін «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
сəйкес арнайы бөбекжай əкімшілігі əзірлейді жəне бекітеді. 

7. Қажет болған жағдайда арнайы бөбекжайдың педагогтары ата-аналар (заңды өкілдер) 
үшін түзету сабақтарын ұйымдастыру мəселелері бойынша кеңес беру өткізеді.

8. Балалардың арнайы бөбекжайға жеке кесте бойынша баруы «Дəрігерлік-консультациялық 
комиссияның қызметі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 321 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11310 
болып тіркелген) сəйкес тұрғылықты жері бойынша дəрігерлік-консультативтік комиссияның 
қорытындысымен жүзеге асырылады. 

9. Баланы арнайы бөбекжайларға жолдау мен ауыстыру ПМПК-ның қорытындысы негізінде 
жəне ата-аналарының (заңды өкілдерінің) келісімімен, Заңға сəйкес анықталады.

10. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу мен оқыту Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген Мектепке 
дейінгі тəрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, «Қазақстан 
Республикасында мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 557 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) үлгілік оқу жоспарларына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

2-тарау. Арнайы бөбекжайлар қызметінің тəртібі 
1 – параграф. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

бөбекжайлар қызметінің тəртібі
11. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайға 

төмендегідей балалар:
1) көрмейтіндер (мүмдем көрмейтін; түзетумен жақсы көретін көзінде 0,04-ке дейінгі 

қалдық көруімен); 
2) нашар көретіндер (түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 

өткірлігімен);
3) плеоптикалық емге мұқтаж оптикалық түзету жағдайынағы жақсы көретін көзінде көру 

өткірлігі 0,7-ге дейінгі амблиопиясымен (дисбинокулярлық, рефракциялық, обскурациялық); 
4) ортопто-плеопто-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек ортоптикалық ем талап етілетін 

қылилықпен қабылданады.
Көру қабілетінде бұзылыстары бар балалар контингенті болған жағдайда көрмейтін жəне 

нашар көретін балаларды, амблиопиясы мен қылилығы бар балаларды бірге тəрбиелеу мен 
оқыту (бір ұйымда, топта) ұйымдастырылады. 

12. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайда топтардың 
толықтырылуы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талап-
тар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10275 болып тіркелген) 
сəйкес төмендегідей:

1) көрмейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар көретіндер – 12 баладан артық емес;
3) амблиопиясымен, қылилығымен - 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарындағы көру қабілетінде бұзылыстары бар 

балаларға арналған топтар осы тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас 
ерекшелігін жəне көру қабілетінің бұзылыстарын ескере отырып, жинақталады.

Зерде бұзылыстары бар, қимыл-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар немесе есту 
қабілетінде бұзылыстары бар көрмейтін жəне нашар көретін балалар күрделі құрылымдық 
ақауы бар балалар топтарына жолданады. 

13. Оқу-тəрбие процесі ақау құрылымын, дəрежесін жəне көру қабілеті бұзылысының си-
патын ескере отырып, тифлотехникалық құралдар мен арнайы жабдықтарды қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Көрмейтін балаларға арналған құрал сипап сезу жəне көру-сипап сезу 
қабылдауын қолдануға негізделеді. Түзету жұмысында көру қабілетінде бұзылыстары бар 
балалар үшін оқу жəне басқа да ақпараттардың қолжетімділігі шеңберін кеңейтуге мүмкіндік 
беретін ерекше дидактикалық материалдар мен арнайы көрнекі құралдар қолданылады. 

14. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балалардың даму ақауларын түзетуді дефектолог 
(тифлопедагог) көріп қабылдауын (көрмейтін балалармен – түйсіну жəне ұсақ моторикасын 
дамыту бойынша), əлеуметтік-тұрмыстық жəне кеңістіктік бағдарлауды дамыту бойынша шағын 
топтық жəне жеке арнайы түзету оқу қызметі нысанында іске асырады.

15. Зерде бұзылыстары, тірек-қозғалыс аппаратында немесе есту қабілетінде бұзылыстары 
бар көрмейтін жəне нашар көретін балаларға түзету көмегі № 499 қаулыға сəйкес жеке түзету-
дамыту бағдарламасы бойынша көрсетіледі.

16. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжай жəне көру 
қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжай топтары құрылған мектепке 
дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарында «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің 
үлгі штаттарын жəне педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 
Қаулысына сəйкес дефектолог (тифлопедагог) лауазымы төмендегідей есеппен:

1) көрмейтін балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік; 
2) нашар көретін балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік;
3) амблиопиясы мен қылилығы бар балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік 

қарастырылады.
Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайда емдік-қалпына 

келтіру жұмысын офтальмолог-дəрігер жəне ортоптист-медбике жүзеге асырады. 
Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайда емдік-қалпына 

келтіру жұмысын жүзеге асыру үшін офтальмолог кабинеті емдік аппаратурамен жəне инстру-
менттермен жабдықталады. 

2 – параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
бөбекжайлар қызметінің тəртібі

17. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайға 
төмендегідей: 

1) қатты дауыс əсер етпейтін; 
2) қатты дауыс əсер ететін; 
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін; 
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын; 

5) сөйлеу тілі аумағындағы (жиілігі 500-ден 4000 Герцке дейін) 40-тан 80 децибелге дейін 
жəне одан жоғарыны құрайтын есту қабілетінен орташа мөлшерде айырылған естімейтін, на-
шар еститін жəне кейіннен естімей қалған балалар; 

6) кохлеарлы импланты бар;
7) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін орташа айрылған, 

сөйлеу тілін (құлақ қалқанынан 3 метрге дейінгі қашықтықтағы қалыпты сөйлеу тілі 
қаттылығының сөздерін, фразаларын) ажырататын; 

8) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айырылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

9) есту (аудиториялық) нейропатиясымен жəне есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін 
айырылған кезде сөйлеу тілін қабылдау бұзылыстары бар балалар қабылданады. 

18. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайға 
диагностикалық (сынама) түзете-дамыта тəрбиелеу мен оқытуға төмендегідей: 

1) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған;
2) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін жеңіл дəрежеде айрылған кезде сөйлеу 

тілі бұзылыстарымен азап шегетін (сенсорлық компонентпен сенсоневралды саңыраулық) 
балалар қабылданады.

19. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайда топтар 
Санитариялық қағидаларға сəйкес: 

1) естімейтіндер - 8 баладан артық емес;
2) нашар еститін жəне кейіннен естімей қалған – 10 баладан артық емес толықтыруды 

құрайды.
Арнайы бөбекжайлардағы есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған топтар 

осы тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас ерекшелігін жəне сөйлеу 
тілінің даму деңгейін ескере отырып, жинақталады.

20. Оқу-тəрбие процесі № 499 Қаулыға сəйкес баланы психологиялық-медициналық-
педагогикалық жəне клиникалық зерделеу деректерімен шартталған сараланған жəне жеке 
тəсіл қағидалары негізінде жүзеге асырылады. Балалардың сөйлеу тілінің, зейінінің, жұмысқа 
қабілеттілігінің, олардың даму динамикасының ерекшеліктерін зерделеу оқушының даму 
перспективасын анықтау мен түзету жұмысының тəсілдерін таңдау үшін жүргізіледі. Төртінші 
дəрежелі саңыраулығы бар балалардың ерекшеліктері есту қабілетінен айырылу дəрежесіне 
байланысты ескеріледі:

1) төменгі жиіліктерге есту сезімталдығы сақталған кезде жоғарғы жиіліктерге есту 
қабілетінен айырылуы; 250 Герц жиілікке есту қабілетінің төмендеуі 35 децибелден аспайды; 
1000 Герцтен жоғары барлық жиілікте сөйлеу диапазонында есту қабілетінің 20 децибелге 
дейін одан əрі төмендеуі жəне есту қабілетінен кемінде 80 децибелге айырылуы кезінде; 

2) төменгі жиіліктерге есту қабілетінің айтарлықтай төмендеуі кезінде жоғарғы жиіліктерге 
есту қабілетінен айырылуы; 250 Герцке дейінгі жиілікте есту қабілетінің төмендеуі 45-55 
децибелді; жоғарғы жиіліктер аумағында есту қабілетінің төмендеуі 80-нен аса децибелді 
құрайды; 

3) 65-тен 85 децибелге дейінгі барлық жиіліктерде есту қабілетінен біркелкі айырылуы; 
сөйлеу тілі бөлек былдыр сөздермен ұсынылған; 

4) 90 децибелден жоғары кенеттен біркелкі (есту қабілетінің төмендеуі) есту қабілетінен 
айырылуы, аталған топтың балаларында сөйлеу тілі жоқ. 

21. Арнайы бөбекжайларда есту қабілетінде бұзылыстары бар балалардың даму ақауларын 
түзетуді естіп қабылдауын дамыту бойынша топтық, шағын топтық жəне жеке түзету оқу қызметі 
нысанында дефектолог (сурдопедагог) жүзеге асырады.

22. Зерде, тірек-қозғалыс аппаратында немесе көру қабілетінде бұзылыстары бар естімейтін 
жəне нашар еститін балаларға №499 Қаулыға сəйкес жеке түзете-дамыту бағдарламасы 
негізінде түзете-дамыту көмегі көрсетіледі. 

3 – параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы бөбекжайлар қызметінің тəртібі

23. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайға 
төмендегідей:

1) жеке күтімді талап етпейтін өз бетінше қозғалатын; 
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдармен 

қозғалатын; 
3) арнайы бөбекжайға физикалық қолжетімділік үшін олардың арнайы жағдайлармен 

қамтамасыз етілуі кезінде өз бетінше қозғалмайтын;
4) тірек-қозғалыс аппараты бұзылыстарына ұшыраған кохлеарлы импланты бар бала-

лар қабылданады. 
24. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайда 

Санитариялық қағидаларға сəйкес 10 баладан аспайтын топтардың толықтырылуын құрайды. 
25. Арнайы бөбекжайларда тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалардың 

оқыту процесіне психологиялық-педагогикалық ықпалды қамтамасыз ету үшін Санитариялық 
қағидаларға сəйкес арнайы емдік дене шынықтыру (бұдан əрі – ЕДШ) кабинеттері 
жабдықталады. 

ЕДШ сабақтары үшін тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар: 
1) жеке күтімді талап етпейтін өз бетінше қозғалатын; 
2) қозғалыс белсенділігінің орташа айқын шектелуі бар;
3) айқын қозғалыс бұзылыстары бар (ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) бірге 

шұғылданады) балаларды топтарға бөледі. 
4 – параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы 

бөбекжайлар қызметінің тəртібі
26. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы бөбекжайларға: 
1) психикалық жəне сөйлеу тілі даму тежелісі бар балалар; 
2) кохлеарлы импланты бар балалар; 
3) эмоциялық-ерік аясының бұзылыстары психикалық даму тежелісімен үйлесетін 

аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар балалар қабылданады.
27. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы бөбекжайда Санитариялық 

қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтырылуды құрайды.
Арнайы бөбекжайлардағы психикалық дамуы тежелген балаларға арналған топтар осы 

тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас ерекшелігін жəне даму деңгейін 
ескере отырып, жинақталады.

28. Балалардың психикалық даму бұзылыстарын түзетуді топтық, шағын топтық жəне 
жеке түзету оқу қызметі нысанында дефектолог (олигофренопедагог, мұғалім-логопед), пси-
холог жүзеге асырады. 

5 – параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында 
көрсетілген балалар санатын біріктіретін арнайы бөбекжайлар қызметінің тəртібі
29. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген бала-

лар санатын біріктіретін, оның ішінде күрделі (есту мен көру қабілетінің бұзылыстары, зерде 
бұзылыстары жəне саңыраулық, саңыраулық жəне баланың церебралды салдығы үйлесетін) 
бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы бөбекжайлар осы Қағидалардың 3-тармағының 
1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген балалар санатынан қалыптастырылады. 

Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген балалар 
санатын біріктіретін арнайы бөбекжайларда топтар бұзылыс түрлері бойынша топтардың 
толымдылығына сəйкес, ал күрделі бұзылыстары бар, оның ішінде зағип-саңырау балалар үшін 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 2-қосымша

Арнайы балабақшалар қызметінің үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Арнайы балабақшалар қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) арнайы 
балабақшалар қызметінің тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) арнайы балабақшалар – екі жастан мектеп жасына жеткенге дейін ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу, оқыту, дамыту, қарау, күту мен сауықтыруды қамтамасыз 
ететін білім беру ұйымдары;

2) балалардағы амблиопия – функционалды (қайтарылатын) көру өткірлігінің төмендеуі;
3) балалардағы қылилық –фиксацияның бірлескен нүктесінен бір көздің көру сызығының 

ауытқуы;
4) балалардың зерде бұзылыстары – мидың органикалық зақымдануынан (тумысынан не-

месе жүре пайда болған) болған танымды қызметінің тұрақты бұзылуы;
5) балалардың психикалық дамуының тежелуі – тегі церебралды-органикалық, конституци-

оналды, соматогенді и психогенді танымды жəне эмоциялық-ерік аясы қалыптасудың тежелуі;
6) балалардың сөйлеу қабілетінің ауыр тежелуі - алалиямен, афазиямен, дизартриямен, 

ринолалиямен, тұтығумен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы;
7) балалардың Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары – Тірек-қозғалыс аппаратында 

əртүрлі тумысынан жəне жүре пайда болған патологиясы;
8) балалардың эмоционалды-ерік аясының жəне мінез-құлығының бұзылыстары - басқа 

адаммен өзара іс-əрекетін, ойының, сезімдерінің, мінез-құлық əсерлерін есепке алуды та-
лап ететін мінез-құлықтың жоғарғы əлеуметтендірілген нысандары дамуының бұзылу не-
месе тежелуі;

9) естімейтін балалар – сөйлеу қабілетін жəне оны қабылдау өз бетімен игеру мүмкінсіз 
кезіндегі есту қабілетін тұрақты жоғалтқан балалар;

10) кейіннен естімей қалған балалар – есту қабілеті бұзылған кезде сөйлеу қабілеті 
қалыптасқан балалар;

11) кохлеарлы имплант – нейросенсорлы (сенсоневралды) саңыраулықтың айқын немесе 
ауыр деңгейі бар балалардың жоғалтқан естуін орнын толтыруға мүмкіндік беретін протез;

12) көрмейтін балалар – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 
көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;

13) нашар еститін балалар – өз бетімен сөздік қорын көбейту жəне сөйлеуді қабылдау 
мүмкін кездегі есту қабілетінің тұрақты төмендеуі бар балалар;

14) нашар көретін балалар –түзетумен жақсы көретін көзінің 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен;

15) ринолалия – сөйлеу тілі аппараты құрылысының кемістіктерімен жəне əрекет етуімен 
шартталған артикуляция мен дауыс жасаудың бүзылыстары;

16) ринофония – мұрын-жұтқыншақ, тілшік жəне таңдай кемістіктері немесе бұзылыстары 
салдарынан дауыс-тыныс алу ағымының дұрыс емес бағыты туындайтын дауыстың мұрындық 
реңкі.

3. Арнайы балабақшалар:
1) көру қабілетінде бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетінде бұзылыстары бар балалар үшін;
3) сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балалар үшін;
4) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
5) зерде бұзылыстары бар балалар үшін;
6) психикалық дамуы тежелген балалар үшін;
7) эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балалар үшін;
8) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар санатын 

біріктіру кезінде құрылады.
4. Арнайы балабақшаларға балаларды қабылдау «Кемтар балаларды əлеуметтiк жəне 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 11 шілдедегі Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияның (бұдан əрі - ПМПК) қорытындысы негізінде жүргізіледі.

5. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарында арнайы балабақшалар болмаған кезде 
осы Қағидалардың 3-тармағының, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар 
санатын біріктіретін арнайы топтар құрылады. 

6. Арнайы балабақшадағы оқу сабақтарының кестесін «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
сəйкес арнайы бөбекжай əкімшілігі əзірлейді жəне бекітеді. 

7. Қажет болған жағдайда арнайы балабақшалардың педагогтары ата-аналар (заңды 
өкілдер) үшін түзету сабақтарын ұйымдастыру мəселелері бойынша кеңес беру өткізеді. 

8. Балалардың арнайы балабақшаға жеке кесте бойынша баруы «Дəрігерлік-
консультациялық комиссияның қызметі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы 
№ 321 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11310 болып тіркелген) сəйкес тұрғылықты жері бойынша дəрігерлік-
консультативтік комиссияның қорытындысымен жүзеге асырылады. 

9. Баланы арнайы балабақшаларға жолдау мен ауыстыру ПМПК-ның қорытындысы 
негізінде жəне ата-аналарының (заңды өкілдерінің) келісімімен, Заңға сəйкес анықталады.

10. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу мен оқыту Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген Мектепке 
дейінгі тəрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, «Қазақстан 
Республикасында мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы 
№557 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) үлгілік оқу жоспарларына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

2-тарау. Арнайы балабақшалар қызметінің тəртібі 
1 – параграф. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

балабақшалар қызметінің тəртібі
11. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларға 

төмендегідей балалар:
1) көрмейтіндер жəне нашар көретіндер;
2) түзетумен жақсы көретін көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен; 
3) көру қабілеті төмендеуінің күшеюін сипаттайтын асқынған көру жүйкесінің атрофиясы мен 

басқа да аурулары кезінде түзетуге болатын жақсы көретін көзінде 0,05 – 0,08 көру өткірлігімен;
4) түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру өткірлігімен;
5) плеоптикалық емге мұқтаж оптикалық түзету жағдайынағы жақсы көретін көзінде көру 

өткірлігі 0,7-ге дейінгі амблиопиясымен (дисбинокулярлық, рефракциялық, обскурациялық); 
6) ортопто-плеопто-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек ортоптикалық ем талап етілетін 

қылилықпен қабылданады.
12. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада жасына 

(үш жасқа дейін жəне одан жоғары) байланысты топтар «Білім беру объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақ стан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы 
№179 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10275 болып тіркелген) (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) сəйкес 
төмендегідей: 

1) көрмейтіндер - 8 баладан артық емес;
2) нашар көретін – 12 баладан артық емес;
3) амблиопиясымен жəне қылилығымен - 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
Арнайы балабақшалардағы көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған топ-

тар осы тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас ерекшелігін жəне көру 
қабілетінің бұзылыстарын ескере отырып, жинақталады. 

Зерде бұзылыстары (жеңіл ақыл-ой кемістігі) бар, қимыл-қозғалыс аппаратында 
бұзылыстары бар немесе есту қабілетінде бұзылыстары бар көрмейтін жəне нашар көретін 
балалар күрделі құрылымдық ақауы бар балалар топтарына жолданады. 

13. Оқу-тəрбие процесі ақау құрылымын, дəрежесін жəне көру қабілеті бұзылысының си-
патын ескере отырып, тифлотехникалық құралдар мен арнайы жабдықтарды қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Көрмейтін балаларға арналған құрал сипап сезу жəне көру-сипап сезу 
қабылдауын қолдануға негізделеді. Түзету жұмысында көру қабілетінде бұзылыстары бар 
балалар үшін оқу жəне басқа да ақпараттардың қолжетімділігі шеңберін кеңейтуге мүмкіндік 
беретін ерекше дидактикалық материалдар мен арнайы көрнекі құралдар қолданылады. 

14. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балалардың даму ақауларын түзетуді дефектолог 
(тифлопедагог) көріп қабылдауын (көрмейтін балалармен – түйсіну жəне ұсақ моторикасын 
дамыту бойынша), əлеуметтік-тұрмыстық жəне кеңістіктік бағдарлауды дамыту бойынша шағын 
топтық жəне жеке түзету сабақтары нысанында іске асырады.

15. Зерде бұзылыстары (жеңіл жəне орташа ақыл-ой кемістігі) бар, тірек-қозғалыс аппа-
ратында немесе есту қабілетінде бұзылыстары бар көрмейтін жəне нашар көретін балаларға 
түзету көмегі № 499 қаулыға сəйкес жеке түзету-дамыту бағдарламасы бойынша көрсетіледі.

16. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларда 
«Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын жəне педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысына сəйкес де-
фектолог (тифлопедагог) лауазымы төмендегідей есеппен:

1) көрмейтін балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік; 
2) нашар көретін балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік;
3) амблиопиясы мен қылилығы бар балаларға арналған 1 топ үшін 1 штаттық бірлік 

қарастырылады.
Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада емдік-

қалпына келтіру жұмысын офтальмолог-дəрігер жəне ортоптист-медбике жүзеге асырады. 
Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада емдік-

қалпына келтіру жұмысын жүзеге асыру үшін офтальмолог кабинеті емдік аппаратурамен 
жəне инструменттермен жабдықталады. 

2 – параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
балабақшалар қызметінің тəртібі

17. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған балабақшаларға төмендегідей: 
1) қатты дауыс əсер етпейтін; 
2) қатты дауыс əсер ететін; 
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін; 
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын; 

5) сөйлеу тілі аумағындағы (жиілігі 500-ден 4000 Герцке дейін) 40-тан 80 децибелге дейін 
жəне одан жоғарыны құрайтын есту қабілетінен орташа мөлшерде айырылған естімейтін, на-
шар еститін жəне кейіннен естімей қалған балалар; 

6) төменгі қабылдау деңгейі мен белсенді сөйлеу тілінің дамуына ие кохлеарлы имплан-
ты бар;

7) алғашқы зерде сақталуы кезінде есту қабілетінің бұзылыстарына ие аутистикалық 
спектрлық бұзылыстары бар;

8) мектепке дейінгі жаста есту қабілетінен айырылған, бірақ елеулі бұзылыстармен сөйлеу 
тілі сақталған;

9) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін орташа айрылған, 
сөйлеу тілін (құлақ қалқанынан 3 метрге дейінгі қашықтықтағы қалыпты сөйлеу тілі 
қаттылығының сөздерін, фразаларын) ажырататын жəне сөйлеу тілінің жеткіліксіздігінің əртүрлі 
дəрежесінде есту қабілетінің жеткіліксіздігі салдарынан азап шегетін; 

10) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айырылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

11) есту (аудиториялық) нейропатиясымен жəне есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін 
айырылған кезде сөйлеу тілін қабылдау бұзылыстары бар балалар қабылданады. 

18. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаға 
диагностикалық (сынама) түзете-дамыта оқытуға төмендегідей: 

1) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған; 
2) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін жеңіл дəрежеде айрылған кезде сөйлеу 

тілі бұзылыстарымен азап шегетін (сенсорлық компонентпен сенсоневралды саңыраулық) 
балалар қабылданады.

19. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада топтар 
Санитариялық қағидаларға сəйкес: 

1) естімейтіндер - 8 баладан артық емес;
2) нашар еститін жəне кейіннен естімей қалған – 10 баладан артық емес толықтыруды 

құрайды.
Арнайы балабақшалардағы есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған топтар 

осы тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас ерекшелігін жəне сөйлеу 
тілінің даму деңгейін ескере отырып, жинақталады.

20. Оқу-тəрбие процесі №499 Қаулыға сəйкес баланы психологиялық-медициналық-
педагогикалық жəне клиникалық зерделеу деректерімен шартталған сараланған жəне жеке 
тəсіл қағидалары негізінде жүзеге асырылады. Балалардың сөйлеу тілінің, зейінінің, жұмысқа 
қабілеттілігінің, олардың даму динамикасының ерекшеліктерін зерделеу оқушының даму 
перспективасын анықтау мен түзету жұмысының тəсілдерін таңдау үшін жүргізіледі. Төртінші 
дəрежелі саңыраулығы бар балалардың ерекшеліктері есту қабілетінен айырылу дəрежесіне 
байланысты ескеріледі:

1) төменгі жиіліктерге есту сезімталдығы сақталған кезде жоғарғы жиіліктерге есту 
қабілетінен айырылуы; 250 Герц жиілікке есту қабілетінің төмендеуі 35 децибелден аспайды; 
1000 Герцтен жоғары барлық жиілікте сөйлеу диапазонында есту қабілетінің 20 децибелге 
дейін одан əрі төмендеуі жəне есту қабілетінен кемінде 80 децибелге айырылуы кезінде; 

2) төменгі жиіліктерге есту қабілетінің айтарлықтай төмендеуі кезінде жоғарғы жиіліктерге 
есту қабілетінен айырылуы; 250 Герцке дейінгі жиілікте есту қабілетінің төмендеуі 45-55 деци-
белді; жоғарғы жиіліктер аумағында есту қабілетінің төмендеуі 80-нен аса децибелді құрайды; 

3) 65-тен 85 децибелге дейінгі барлық жиіліктерде есту қабілетінен біркелкі айырылуы; 
сөйлеу тілі бөлек былдыр сөздермен ұсынылған; 

4) 90 децибелден жоғары кенеттен біркелкі (есту қабілетінің төмендеуі) есту қабілетінен 
айырылуы, аталған топтың балаларында сөйлеу тілі жоқ. 

21. Арнайы балабақшаларда мектепалды даярлықтан өтпеген есту қабілетінде 
бұзылыстары бар алты жастағы балалар есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға 
арналған арнайы мектептердің, арнайы мектеп-интернаттардың, «балабақша-мектеп-
интернат», «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендерінің мектепалды даярлық сынып-
тарына қабылданады.

22. Арнайы балабақшаларда есту қабілетінде бұзылыстары бар балалардың даму 
ақауларын түзетуді естіп қабылдауын дамыту бойынша топтық, шағын топтық жəне жеке түзету 
сабақтары нысанында дефектолог (сурдопедагог) жүзеге асырады.

23. Зерде бұзылыстары (жеңіл жəне орташа ақыл-ой кемістігі) бар, тірек-қозғалыс аппа-
ратында немесе көру қабілетінде бұзылыстары бар естімейтін, нашар еститін жəне кейіннен 
естімей қалған балаларға №499 Қаулыға сəйкес жеке түзете-дамыту бағдарламасы негізінде 
түзете-дамыту көмегі көрсетіледі. 

3 – параграф. Сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған ар-
найы балабақшалар қызметінің тəртібі

24. Сөйлеу тілінде күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларға 
екі жастан мектеп жасына жеткенге дейінгі балалар:

1) сөйлеу тілінің дамуы тежелген;
2) алалиямен, афазиямен, дизартриямен, ринолалиямен, тұтықпамен 1-2 дəрежедегі 

саңыраулық бұзылыстарымен шартталған 1-3 деңгейдегі сөйлеу тілінің жалпы дамымаған;
3) кохлеарлы импланты бар;
4) алғашқы зерде сақталуы кезінде сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстарына ие аутистикалық 

спектрлық бұзылыстары бар балалар қабылданады.
25. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада 

Санитариялық қағидаларға сəйкес топтар 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
26. Фонетикалық жəне фонетикалық-фонематикалық сөйлеу тілінің жеткіліксіздігімен бес 

жастан жеті жасқа дейінгі балалар үшін мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарында ар-
найы топтар ашылады немесе логопедиялық пункте, психологиялық-педагогикалық түзету 
кабинетінде, оңалту орталығында түзету көмегі көрсетіледі.

27. Балалардың сөйлеу тілінің даму бұзылыстарын түзетуді мұғалім-логопед топтық, шағын 
топтық жəне жеке түзету сабақтары нысанында жүзеге асырады. 

4 – параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы балабақшалар қызметінің тəртібі

28. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаға 
төмендегідей:

1) жеке күтімді талап етпейтін өз бетінше қозғалатын; 
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдармен 

қозғалатын; 
3) арнайы балабақшаға физикалық қолжетімділік үшін оларды арнайы жағдайлармен 

қамтамасыз ету: пандустардың, кең есіктердің, мүгедек арбасы көтергішінің, баспалдақ 
жанындағы көтергіштің, автоматты түрде ашылатын есіктердің болуы кезінде өз бетінше 
қозғалмайтын;

4) тірек-қозғалыс аппараты бұзылыстарына ұшыраған кохлеарлы импланты бар бала-
лар қабылданады. 

29. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
балабақшада Санитариялық қағидаларға сəйкес 10 баладан аспайтын топтардың 
толықтырылуын құрайды. 

30. Жеңіл жəне (немесе) орташа ақыл-ой кемістігімен қатар жүретін тірек-қозғалыс аппара-
тында бұзылыстары бар балаларға №499 Қаулыға сəйкес жеке түзете-дамыту бағдарламасы 
негізінде түзете-дамыту көмегі көрсетіледі.

31. Арнайы балабақшаларда тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалардың 
оқыту процесіне психологиялық-медициналық-педагогикалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету 
үшін Санитариялық қағидаларға сəйкес арнайы емдік дене шынықтыру (бұдан əрі – ЕДШ) 
кабинеттері жабдықталады. 

ЕДШ сабақтары үшін тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар: 
1) жеке күтімді талап етпейтін өз бетінше қозғалатын; 
2) қозғалыс белсенділігінің орташа айқын шектелуі бар;
3) айқын (ауыр) қозғалыс бұзылыстары бар (ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) бірге 

шұғылданады) балаларды топтарға бөледі. 
5 – параграф. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшалар 

қызметінің тəртібі
32. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларға əртүрлі 

генездегі ақыл-ой кемістігі жəне зияткерлік жеткіліксіздігі бар балалар, сондай-ақ зияткерлік 
жеткіліксіздігімен қатар жүретін аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар балалар 
қабылданады.

33. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларда Санитариялық 
қағидаларға сəйкес топтар төмендегідей баларлар үшін:

1) ақыл-ой кемістігімен – 12 баладан артық емес;
2) терең ақыл-ой кемістігімен – 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
34. Арнайы балабақшалардағы балалардың зияткерлік бұзылыстарының ауырлығы мен 

сипатына байланысты психикалық дамуы тежелген, жеңіл жəне орташа ақыл-ой кемістігі бар 
балалар үшін арнайы топтар құрылады.

35. Зерде бұзылыстары бар балаларға түзете-дамыту көмегі №499 Қаулыға сəйкес жеке 
түзете-дамыту бағдарламасы негізінде көрсетіледі. 

Орташа ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқыту баланың жетістіктерін талдай отырып, 
1-жартыжылдық мерзіміне құрылған жеке бағдарламаларға сəйкес жүзеге асырылады.

36. Ақыл-ой кемістігі бар балалардың даму бұзылыстарын түзетуді топтық, шағын топтық 
жəне жеке түзету сабақтары нысанында олигофренопедагог, мұғалім-логопед жүзеге асырады.

6 – параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы 
балабақшалар қызметінің тəртібі

37. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы балабақшаларға: 
1) психикалық жəне сөйлеу тілінің даму тежелісі бар балалар; 
2) кохлеарлы импланты бар балалар; 
3) эмоциялық-ерік аясының бұзылыстары психикалық даму тежелісімен үйлесетін 

аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар балалар қабылданады.
38. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы балабақшада Санитариялық 

қағидаларға сəйкес топтар 12 баладан артық емес толықтырылуды құрайды.
Арнайы балабақшалардағы психикалық дамуы тежелген балаларға арналған топтар осы 

тармақтың бірінші бөлімінде көрсетілген толымдылықпен жас ерекшелігін жəне даму деңгейін 
ескере отырып, жинақталады.

39. Балалардың психикалық даму бұзылыстарын түзетуді топтық, шағын топтық жəне 
жеке түзету сабақтары нысанында дефектолог (олигофренопедагог, мұғалім-логопед), пси-
холог жүзеге асырады. 

7 – параграф. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы балабақшалар қызметінің тəртібі

40. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы балабақшаларға:

1) эмоциялық-ерік аясында бұзылыстары бар балалар, оның ішінде аутистикалық спектрлық 
бұзылыстары бар балалар;

2) кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
41. Эмоциялық-ерік аясында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшада 

топтар Санитариялық қағидаларға сəйкес 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
Түзету жұмысының мазмұны кешенді психологиялық-медициналық-педагогикалық сипатқа 

ие. Балаларды түзете-дамыта тəрбиелеу мен оқытуды психолог, дефектолог, мұғалім-логопед 
жүзеге асырады.

8 – параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санатын біріктіретін арнайы балабақшалар 

қызметінің тəртібі
42. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 

балалар санатын біріктіретін, оның ішінде күрделі (есту мен көру қабілетінің бұзылыстары, 
зерде бұзылыстары жəне саңыраулық, саңыраулық жəне баланың церебралды салдығы, 
көру қабілетінің жəне баланың церебралды салдығы үйлесетін) бұзылыстары бар балаларға 
арналған арнайы балабақшалар осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санатынан қалыптастырылады. 

43. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 
балалар санатына арналған арнайы балабақшаларда топтар бұзылыс түрлері бойынша 
топтардың толымдылығына сəйкес, ал күрделі бұзылыстары бар, оның ішінде зағип-саңырау 
балалар үшін Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 3-қосымша

Арнайы мектептер қызметінің үлгілік қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы арнайы мектептер қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) арнайы 
мектептердің қызмет тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) арнайы мектептер – техникалық жəне өзге де көмекшi құралдарды, сондай-ақ 

медициналық, əлеуметтiк жəне кемтар балалардың бiлiм беру бағдарламаларын игеруi он-
сыз мүмкiн болмайтын өзге де қызметтердi қоса алғанда, арнаулы бiлiм алу үшiн жасалатын 
жағдайларды қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары;

2) балалардағы амблиопия – функционалды (қайтарылатын) көру өткірлігінің төмендеуі;
3) балалардағы қылилық – фиксацияның бірлескен нүктесінен бір көздің көру сызығының 

ауытқуы;
4) балалардың зерде бұзылыстары – мидың органикалық зақымдануынан (тумысынан не-

месе жүре пайда болған) болған танымды қызметінің тұрақты бұзылуы;
5) балалардың психикалық дамуының тежелуі – тегі церебралды-органикалық, конституци-

оналды, соматогенді и психогенді танымды жəне эмоциялық-ерік аясы қалыптасудың тежелуі;
6) балалардың сөйлеу қабілетінің ауыр тежелуі - алалиямен, афазиямен, дизартриямен, 

ринолалиямен, тұтығумен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы;
7) балалардың Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары – Тірек-қозғалыс аппаратында 

əртүрлі тумысынан жəне жүре пайда болған патологиясы;
8) балалардың Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары - басқа адам-

мен өзара іс-əрекетін, ойының, сезімдерінің, мінез-құлық əсерлерін есепке алуды талап ететін 
мінез-құлықтың жоғарғы əлеуметтендірілген нысандары дамуының бұзылу немесе тежелуі;

9) естімейтін балалар – сөйлеу қабілетін жəне оны қабылдау өз бетімен игеру мүмкінсіз 
кезіндегі есту қабілетін тұрақты жоғалтқан балалар;

10) кейіннен естімей қалған балалар – есту қабілеті бұзылған кезде сөйлеу қабілеті 
қалыптасқан балалар;

11) кохлеарлы имплант – нейросенсорлы (сенсоневралды) саңыраулықтың айқын немесе 
ауыр деңгейі бар балалардың жоғалтқан естуін орнын толтыруға мүмкіндік беретін протез;

12) көрмейтін балалар – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 
көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;

13) нашар еститін балалар – өз бетімен сөздік қорын көбейту жəне сөйлеуді қабылдау 
мүмкін кездегі есту қабілетінің тұрақты төмендеуі бар балалар;

14) нашар көретін балалар –түзетуменжақсы көретін көзінің 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен;

15) ринолалия – сөйлеу тілі аппараты құрылысының кемістіктерімен жəне əрекет етуімен 
шартталған артикуляция мен дауыс жасаудың бүзылыстары;

16) ринофония — мұрын-жұтқыншақ, тілшік жəне таңдай кемістіктері немесе бұзылыстары 
сал дарынан дауыс-тыныс алу ағымының дұрыс емес бағыты туындайтын дауыстың мұрындық 
реңкі.

3. Арнайы мектептер:
1) көру қабілетінің бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетініңбұзылыстары бар балалар үшін;
3) сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар балалар үшін; 
4) Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
5) зерде бұзылыстары бар балалар үшін;
6) психикалық дамуы тежелген балалар үшін; 
7) эмоционалды-ерік аясы жəне мінез-құлығы бұзылған балалар үшін;
8) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілгенбалалар санаттарын 

біріктірген кезде құрылады. 
4. Арнайы мектептерге балаларды қабылдау «Кемтар балаларды əлеуметтiк жəне 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 11 шілдедегі Заңына сəйкес психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультацияның (бұдан əрі – ПМПК) қорытындысы негізінде жүргізіледі.

5. Арнайы мектептер болмаған кезде жалпы білім беретін мектептерде осы Қағидалардың 
3-тармағы, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар үшін арнайы сы-
ныптар құрылады.

6. Арнайы мектептегі оқу сабақтар кестесі «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің 
үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына сəйкес арнайы мектептің 
əкімшілігімен əзірленеді жəне бекітіледі.

7. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тəрбиелеунегізгі мек-
тепте оқу мерзімін ұзартуына байланысты оқу материалдарын өзгертіп жəне қайта бөліп 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген 
білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, 
«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу 
жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 
жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспар-
ларына, «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пəндердің, таңдау 
курстарының жəне факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығымен 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8424 болып тіркелген) бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру жалпы білім 
беру оқу бағдарламаларына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Қажет болған жағдайда арнайы мектептердің педагогтары түзету сабақтарын 
ұйымдастыру мəселелері бойынша ата-аналар (заңды өкілдер) үшін консультация жүргізеді.

2-тарау. Арнайы мектептер қызметінің тəртібі
1-параграф. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мек-

тептер қызметінің тəртібі
9. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерге төмендегідей 

балалар:
1) көрмейтіндер (мүлдем көрмейтіндер), кейіннен көрмей қалғандар; 
2) көрмейтіндер – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 

көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;
3) жарыққа сезімі бар;
4) түзетумен жақсы көретін көзінің 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен;
5) оптикалық түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру өткірлігімен
6) плеоптикалық емге мұқтаж оптикалық түзету жағдайынағы жақсы көретін көзінде көру 

өткірлігі 0,7-ге дейінгі амблиопиясымен (дисбинокулярлық, рефракциялық, обскурациялық);
7) ортоптикалық-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек ортоптикалық ем талап етілетін 

қылилықпен;

8) көру қабілетінің бұзылыстары жəне кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
10. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде «Білім 

беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 
жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10275 болып тіркелген) (бұдан əрі – Санитариялық 
қағидалар) сəйкес: 

1) көрмейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар көретіндер – 10 баладан артық емес;
3)амблиопия жəне қылилығы бар балалар 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
11. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде (сынып-

тарда) сыныптарда толықтыруы жеткіліксіз болған жағдайда көрмейтін, нашар көретін, амбли-
опиясымен, қылилықпен балалар біріктіріп оқытылады.

12. Балаларды арнайы мектепке жолдау үшін офтальмологиялық көрсеткіштер 
офтальмологиялық зерттеу негізінде жеке қойылады.

13. Көру қабілетінің бұзылыстары бар білім алушылар «Білім туралы» Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сəйкес жалпы білім беретін мектепке 
оқытудың кез келген уақытында ауыстырылады.

14. Көрмейтін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің Брайль 
шрифтімен басылып шығарылған оқулықтары, оқу құралдары жəне əдебиеті пайдаланылады.

Нашар көретін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің 
үлкейтілген шрифтімен басылып жəне арнайы жасалған суреттермен шығарылған оқулықтар, 
оқу құралдар жəне əдебиет пайдаланылады.

2-параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
мектептер қызметінің тəртібі

15. Есту қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерге :
1) қатты дауыс əсер етпейтін;
2) қатты дауыс əсер ететін;
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін;
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын;

5) сөйлеу тілі аумағындағы 40-тан 80 децибелге дейін жəне одан жоғарыны құрайтын 
есту қабілетінен орташа мөлшерде айрылған естімейтін, нашар еститін жəне кейіннен 
естімей қалған;

6) мектепке дейінгі жаста есту қабілетінен айырылған, бірақ елеулі бұзылыстармен сөйлеу 
тілі сақталған;

7) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

8) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін айырылған кезде сөйлеудің қабылдауы 
бұзылған жəне есту (аудиторлық) нейропатиясы бар;

9) төменгі қабылдау деңгейі мен белсенді сөйлеу тілінің дамуына ие кохлеарлы импланты 
барбалалар қабылданады.

16. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде 
Санитариялық қағидаларға сəйкес:

1) естімейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар еститіндер жəне кейіннен естімей қалғандар – 10 баладан артық еместолықтыруды 

құрайды.
17. Есту қабілетін жəне сөйлеуді дамыту бойынша жеке сабақтар оқу күні бойы жəне 

сабақтан тыс уақытта жүргізіледі.
3-параграф. Сөйлеу тілінің күрделібұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

мектептер қызметінің тəртібі
18. Сөйлеу тілінің күрделібұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерге :
1) алалиямен, афазиямен, дизартриямен (анартриямен), ринолалиямен, 1-2 дəрежедегі 

саңыраулық пен сөйлеу қабілетінің бұзылыстарымен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу тілінің 
жалпы дамымауымен;

2) ринолалиямен, ринофониямен, ауыр деңгейдегі тұтығумен, жазбаша сөйлеу тілінің ауыр 
бұзылыстарымен (аграфия, дисграфия, алексия, дислексия);

3) алғашқы зерде сақталуы кезінде сөйлеу тілі бұзылыстары бар аутистикалық спектрлық 
бұзылыстары бар;

4) кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
Əртүрлі ауыр емес ауызша (фонетикалық жəне фонетикалық-фонематикалық сөйлеу тілі 

жеткіліксіздігі, қатты білінбейтін сөйлеу тілінің жалпы дамымауы, жеңіл түрдегі тұтығу) жəне 
жазбаша (дисграфия, дислексия, дизорфография) сөйлеу тілінің кемістіктерібар балалар 
ПМПК қорытындысының негізінде логопедиялық пунктке, психологиялық-педагогикалық түзету 
кабинетіне, оңалту орталығына жолданады.

19. Сөйлеу қабілетінде кемістіктері бар балаларға арналған арнайы мектептерде 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

20. Сөйлеу режимін сақтап барлық сабақтарда жəне сабақтан тыс кезде арнайы 
логопедиялық жəне түзеу-педагогикалық қолдау көрсетіледі.

4-параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектептер қызметінің тəртібі

21. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-
терге төмендегідей балалар:

1) жеке көмекті талап етпейтін өз бетінше қозғалатын;
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдардың 

көмегімен қозғалатын;
3) өз бетінше қозғалмайтын;
4) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар кохлеарлы имплантты балалар 

қабылданады.
22. Тірек қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде 

Санитариялық қағиадаларға сəйкес 8 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
23. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін арнайы ұйымдастырылған 

қозғалыс режимі сақталады. Түзеу-педагогикалық қолдау логопедиялық, емдік дене шынықтыру, 
ортопедиялық жұмыс, физиотерапиялық процедуралардан құрылған.

24. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар арналған арнайы мектеп-
терде, сондай-ақ арнайы сыныптар ашқан жалпы білім беретін мектептерде Санитариялық 
қағидаларға сəйкес ортаны əлеуметтік бейімдеу үшін жəне түзеу жұмысын жүргізу қажетілігі 
пандустардың, кең есіктердің, мүгедек арбасы көтергішінің, баспалдақ жанындағы көтергіштің, 
автоматты түрде ашылатын есіктердің, сондай-ақ арнайы жабдықталған емдік дене шынықтыру, 
емдік процедураларды өткізу (массаж, физиотерапиялық процедуралар) кабинеттерінің бо-
луын қарастырады.

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар арнайы мектептер, сондай-
ақ арнайы сыныптар ашқан жалпы білім беретін мектептер жанындағы аумақтар жəне 
ғимараттарының қолжетімділігі «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына 
сəйкес қамтамасыз етіледі.

5-параграф. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектептер қызметінің тəртібі

25. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерге :
1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар;
2) үш жастан кейін пайда болған инфекциялық, улы, травматикалық жəне басқа да ауру-

лармен шартталған зерде жеткіліксіздігі (жеңіл ақыл-ойы кемістігіне теңелген);
3) эпилептикалық, шизофрениялық ақыл-ой əлсіздігімен, жеңіл ақыл-ой кемістігі барге 

теңелетін зерде жеткіліксіздігі бар аутистикалық спектрлық бұзылулар;
4) орташа ақыл-ой кемістігі бар жəне оған теңелген əр түрлі генездегі зерде жеткіліксіздігі 

бар балалар қабылданады.
26. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде Санитариялық 

қағидаларға сəйкес:
1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар 10 баладан артық емес;
2) қалыпты ақыл-ой кемістігі бар 6 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
27. Арнайы мектептің мектепалды даярлық сыныбына оқуға даярлығы жеткіліксіз деңгейдегі 

балалар қабылданады. Бірінші сыныпқа жетіден тоғыз жасқа дейінгі балалар қабылданады.
Материалдық-техникалық жəне оқу-əдістемелік жағдайлар болған кезде арнайы мектеп-

терде (арнайы сынып ашқан жалпы білім беретін мектептерде) тереңдетілген еңбек даярлығы 
бар оқу-өндіріс кабинеттері ұйымдастырылады.

28. Орташа ақыл-ой кемістігі барбілім алушылардың оқуы білім алушының жетістіктерінің 
талдауын ескере отырып, жартыжылдыққа құрылған жеке бағдарламаға сəйкес жүзеге асы-
рылады.

Арнайы мектептердің (арнайы сынып ашқан жалпы білім беретін мектеп) педагогикалық 
кеңес шешімі бойынша жеңіл жəне орташа деңгейдегі ақыл-ой кемістігі бар балалар бірігіп 
оқытылады.

29. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде екінші жылға (қайта 
оқыту) қалдырылмайды.

6-параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектептер 
қызметінің тəртібі

30. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектептерге төмендегідей 
балалар:

1) психикалық даму тежелісі бар балалар (оның ішінде кохлеарлы импланты бар);
2) эмоциялық-ерік аясының бұзылыстары психикалық даму тежелісімен үйлесетін 

аутистикалық спектрлық бұзылыстары барбалалар (сыныпта екі баладан артық емес) 
қабылданады.

31. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектептерде Санитариялық 
қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

32. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектептерде (сыныптарда) 
сыныптардың жинақталуы оқудың бастауыш деңгейінде – мектепалды даярлық сыныбында, 
1-сыныпта, ерекше ретінде 2-сыныпта жүзеге асырылады.

Он екі жастан кейін балаларда психикалық даму тежелесі шекаралық зерде жеткіліксіздігі 
ретінде белгіленеді.

33. Оқу күнінің ұзақтығы балалардың шамадан тыс шаршауын ескере отырып белгіленеді: 
ұзартылған күн тəртібінде бірінші ауысымда оқыту.

7-параграф. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептер қызметінің тəртібі

34. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектептерге Эмоциялық-ерік аясының жəне мінез-құлығының бұзылыстары бар бала-
лар, оның ішінде аутистикалық спектрлық бұзылыстары балалар қабылданады.

35. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстарыбар балаларға арналған 
арнайы мектептерде Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды 
құрайды.

36. Арнайы мектептің (сыныптың) контингентін жинақтау жəне оқу-тəрбие процесі білім 
алушылардың жеке ерекшіліктерін ескере отырып, жүзеге асырылады.

37.Түзету жұмысының мазмұны кешенді медициналық-психологиялық-педагогикалық 
сипатта болады. Балаларды түзете-дамыта оқыту мен тəрбиелеуді психолог, дефектолог, 
мұғалім-логопед іске асырады.

8-параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарын біріктіретін 

арнайы мектептер қызметінің тəртібі
38. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 

балалар санаттарын біріктіретін арнайы мектептердің (сыныптардың) контингенті осы 
Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар 
санаттарынан Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес толықтыруымен 
қалыптастырылады.

39. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын 
жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13272 
болып тіркелген) сəйкес ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу мен оқыту ар-
найы білім беру жағдайлары арқылы заттармен (оның ішінде қарулық) практикалық əрекеттерді 
ұйымдастыру, арнайы техникалық құралдарды қолдану (дыбыс күшейткіш аппаратура, зағип-
саңыраулардың қарым-қатынасы үшін телетакторлар, тифлотехникалыққұралдар), адамдар 
қоршауына кіретін заттармен іс-əрекеттің əлеуметтік тəсілдерін жəне білім алушылардың білім 
алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға іс- əрекет бағыттылығын қамтиды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 4-қосымша

Арнайы мектеп-интернаттар қызметінің үлгілік қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы арнайы мектеп-интернаттар қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
арнайы мектеп-интернаттар қызмет тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) арнайы мектеп-интернаттар – техникалық жəне өзге де көмекшi құралдарды, сондай-ақ 

медициналық, əлеуметтiк жəне кемтар балалардың бiлiм беру бағдарламаларын игеруi он-
сыз мүмкiн болмайтын өзге де қызметтердi қоса алғанда, арнаулы бiлiм алу үшiн жасалатын 
жағдайларды қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары;

2) балалардағы амблиопия – функционалды (қайтарылатын) көру өткірлігінің төмендеуі;
3) балалардағы қылилық – фиксацияның бірлескен нүктесінен бір көздің көру сызығының 

ауытқуы;
4) балалардың зерде бұзылыстары – мидың органикалық зақымдануынан (тумысынан не-

месе жүре пайда болған) болған танымдық қызметінің тұрақты бұзылуы;
5) балалардың психикалық дамуының тежелуі – тегі церебралды-органикалық, конститу-

ционалды, соматогенді жəне психогенді танымдық жəне эмоциялық-ерік аясы қалыптасуының 
тежелуі;

6) балалардың сөйлеу қабілетінің ауыр тежелуі - алалиямен, афазиямен, дизартриямен, 
ринолалиямен, тұтығумен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы;

7) балалардың Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары – Тірек-қозғалыс аппаратында 
əртүрлі тумысынан жəне жүре пайда болған патологиясы;

8) балалардың эмоционалды-ерік аясының жəне мінез-құлығының бұзылыстары - басқа 
адаммен өзара іс-əрекетін, ойының, сезімдерінің, мінез-құлық əсерлерін есепке алуды та-
лап ететін мінез-құлықтың жоғарғы əлеуметтендірілген нысандары дамуының бұзылуы не-
месе тежелуі;

9) естімейтін балалар – сөйлеу қабілетін жəне оны қабылдау өз бетімен игеру мүмкінсіз 
кезіндегі есту қабілетін тұрақты жоғалтқан балалар;

10) кейіннен естімей қалған балалар – есту қабілеті бұзылған кезде сөйлеу қабілеті 
қалыптасқан балалар;

11) кохлеарлы имплант – нейросенсорлы (сенсоневралды) саңыраулықтың айқын немесе 
ауыр деңгейі бар балалардың жоғалтқан естуін орнын толтыруға мүмкіндік беретін протез;

12) көрмейтін балалар – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 
көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;

13) нашар еститін балалар – өз бетімен сөздік қорын көбейту жəне сөйлеуді қабылдау 
мүмкін кездегі есту қабілетінің тұрақты төмендеуі бар балалар;

14) нашар көретін балалар –түзетуменжақсы көретін көзінің 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен;

15) ринолалия – сөйлеу тілі аппараты құрылысының кемістіктерімен жəне əрекет етуімен 
шартталған артикуляция мен дауыс жасаудың бүзылыстары;

16) ринофония — мұрын-жұтқыншақ, тілшік жəне таңдай кемістіктері немесе бұзылыстары 
салдарынан дауыс-тыныс алу ағымының дұрыс емес бағыты туындайтын дауыстың мұрындық 
реңкі.

3. Арнайы мектеп-интернаттар:
1) көру қабілетінің бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетініңбұзылыстары бар балалар үшін;
3) сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар балалар үшін;
4) Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
5) зерде бұзылыстары бар балалар үшін;
6) психикалық дамуы тежелген балалар үшін; 
7) эмоционалды-ерік аясы жəне мінез-құлығы бұзылған балалар үшін;
8) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілгенбалалар санаттарын 

біріктірген кезде құрылады. 
4. Арнайы мектеп-интернаттарға балаларды қабылдау «Кемтар балаларды əлеуметтiк 

жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 11 шілдедегі Заңына сəйкес психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультацияның (бұдан əрі – ПМПК) қорытындысы негізінде жүргізіледі.

5. Арнайы мектеп-интернаттар болмаған кезде жалпы білім беретін мектептерде осы 
Қағидалардың 3-тармағы, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар үшін 
арнайы сыныптар құрылады.

6. Арнайы мектеп-интернаттағы оқу сабақтар кестесі «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
сəйкес арнайы мектептің əкімшілігімен əзірленеді жəне бекітіледі.

7. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тəрбиелеунегізгі мектепте 
оқу мерзімін ұзартуына байланысты оқу материалдарын өзгертіп жəне қайта бөліп Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген білім берудің 
тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, «Қазақстан 
Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарла-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 8 
қарашадағы № 500 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспарларына, 

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пəндердің, таңдау курстарының 
жəне факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сəуірдегі № 115 бұйрығымен (Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып 
тіркелген) бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру жалпы білім беру оқу 
бағдарламаларына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Қажет болған жағдайда арнайы мектеп-интернаттардың педагогтары түзету сабақтарын 
ұйымдастыру мəселелері бойынша ата-аналар (заңды өкілдер) үшін кеңес беруді жүргізеді.

2-тарау. Арнайы мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі
1-параграф. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған 

арнайы мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі
9. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарға:
1) көрмейтіндер (мүлдем көрмейтіндер), кейіннен көрмей қалғандар; 
2) көрмейтіндер – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 

көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;
3) жарыққа сезімі бар;
4) түзетумен жақсы көретін көзінің 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен;
5) оптикалық түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру өткірлігімен
6) плеоптикалық емге мұқтаж оптикалық түзету жағдайынағы жақсы көретін көзінде көру 

өткірлігі 0,7-ге дейінгі амблиопиясымен (дисбинокулярлық, рефракциялық, обскурациялық);
7) ортоптикалық-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек ортоптикалық ем талап етілетін 

қылилықпен;
8) көру қабілетінің бұзылыстары жəне кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
10. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернат-

тарда «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына (Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10275 болып тіркелген) (бұдан 
əрі – Санитариялық қағидалар) сəйкес: 

1) көрмейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар көретіндер – 10 баладан артық емес;
3) амблиопия жəне қылилығы бар балалар 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
11. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-инетрнаттар-

да толықтыруы жеткіліксіз болған жағдайда көрмейтін, нашар көретін, амблиопиясымен, 
қылилықпен балалар біріктіріп оқытылады.

12. Балаларды арнайы мектеп-интернатқа жолдау үшін офтальмологиялық көрсеткіштер 
офтальмологиялық зерттеу негізінде жеке қойылады.

13. Көру қабілетінің бұзылыстары бар білім алушылар «Білім туралы» Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сəйкес жалпы білім беретін мектепке 
оқытудың кез келген уақытында ауыстырылады.

14. Көрмейтін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің Брайль 
шрифтімен басылып шығарылған оқулықтары, оқу құралдары жəне əдебиеті пайдаланылады.

Нашар көретін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің 
үлкейтілген шрифтімен басылып жəне арнайы жасалған суреттермен шығарылған оқулықтар, 
оқу құралдар жəне əдебиет пайдаланылады.

2-параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі

15. Есту қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарға :
1) қатты дауыс əсер етпейтін;
2) қатты дауыс əсер ететін;
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін;
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын;

5) сөйлеу тілі аумағындағы 40-тан 80 децибелге дейін жəне одан жоғарыны құрайтын 
есту қабілетінен орташа мөлшерде айрылған естімейтін, нашар еститін жəне кейіннен 
естімей қалған;

6) мектепке дейінгі жаста есту қабілетінен айырылған, бірақ елеулі бұзылыстармен сөйлеу 
тілі сақталған;

7) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

8) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін айырылған кезде сөйлеудің қабылдауы 
бұзылған жəне есту (аудиторлық) нейропатиясы бар;

9) төменгі қабылдау деңгейі мен белсенді сөйлеу тілінің дамуына ие кохлеарлы импланты 
бар балалар қабылданады.

16. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарда 
Санитариялық қағидаларға сəйкес:

1) естімейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар еститіндер жəне кейіннен естімей қалғандар – 10 баладан артық емес 

толықтыруды құрайды.
17. Есту қабілетін жəне сөйлеуді дамыту бойынша жеке сабақтар оқу күні бойы жəне 

сабақтан тыс уақытта жүргізіледі.
3-параграф. Сөйлеу тілінің күрделібұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі
18. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-

интернаттарға :
1) алалиямен, афазиямен, дизартриямен (анартриямен), ринолалиямен, 1-2 дəрежедегі 

саңыраулық пен жəнебасқа да сөйлеу қабілетінің бұзылыстарыменшартталған 1-2 деңгейдегі 
сөйлеу тілінің жалпы дамымауымен;

2) ринолалиямен, ринофониямен, ауыр деңгейдегі тұтығумен, жазбаша сөйлеу тілінің ауыр 
бұзылыстарымен (аграфия, дисграфия, алексия, дислексия);

3) алғашқы зерде сақталуы кезінде сөйлеу тілі бұзылыстары бар аутистикалық спектрлық 
бұзылыстары бар;

4) кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
Əртүрлі ауыр емес ауызша (фонетикалық жəне фонетикалық-фонематикалық сөйлеу тілі 

жеткіліксіздігі, қатты білінбейтін сөйлеу тілінің жалпы дамымауы, жеңіл түрдегі тұтығу) жəне 
жазбаша (дисграфия, дислексия, дизорфография) сөйлеу тілінің кемістіктерібар балалар 
ПМПК қорытындысының негізінде логопедиялық пунктке, психологиялық-педагогикалық түзету 
кабинетіне, оңалту орталығына жолданады.

19. Сөйлеу қабілетінде кемістіктері бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарда 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

20. Сөйлеу режимін сақтап барлық сабақтарда жəне сабақтан тыс кезде арнайы 
логопедиялық жəне түзеу-педагогикалық қолдау көрсетіледі.

4-параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі

21. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-
интернаттарға:

1) жеке көмекті талап етпейтін өз бетінше қозғалатын;
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдардың 

көмегімен қозғалатын;
3) өз бетінше қозғалмайтын;
4) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар кохлеарлы имплантты балалар 

қабылданады.
22. Тірек қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-ин-

тернаттарда Санитариялық қағиадаларға сəйкес 8 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
23. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін арнайы ұйымдастырылған 

қозғалыс режимі сақталады. Түзеу-педагогикалық қолдау логопедиялық, емдік дене шынықтыру, 
ортопедиялық жұмыс, физиотерапиялық процедуралардан құрылған.

24. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар арналған арнайы мектеп-интер-
наттарда, сондай-ақ арнайы сыныптар ашқан жалпы білім беретін мектептерде Санитариялық 
қағидаларға сəйкес ортаны əлеуметтік бейімдеу үшін жəне түзеу жұмысын жүргізу қажетілігі 
пандустардың, кең есіктердің, мүгедек арбасы көтергішінің, баспалдақ жанындағы көтергіштің, 
автоматты түрде ашылатын есіктердің, сондай-ақ арнайы жабдықталған емдік дене шынықтыру, 
емдік процедураларды өткізу (массаж, физиотерапиялық процедуралар) кабинеттерінің бо-
луын қарастырады.

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар арнайы мектеп-интернаттар, 
сондай-ақ арнайы сыныптар ашқан жалпы білім беретін мектептер жанындағы аумақтар 
жəне ғимараттарының қолжетімділігі «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына 
сəйкес қамтамасыз етіледі.

5-параграф. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі

25. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарға :
1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар;
2) үш жастан кейін пайда болған инфекциялық, улы, травматикалық жəне басқа да ауру-

лармен шартталған зерде жеткіліксіздігі (жеңіл ақыл-ойы кемістігіне теңелген);
3) эпилептикалық, шизофрениялық ақыл-ой əлсіздігімен, жеңіл ақыл-ой кемістігі барге 

теңелетін зерде жеткіліксіздігі бар аутистикалық спектрлық бұзылулар;
4) орташа ақыл-ой кемістігі бар жəне оған теңелген əр түрлі генездегі зерде жеткіліксіздігі 

бар балалар қабылданады.
26. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектептерде Санитариялық 

қағидаларға сəйкес:
1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар 10 баладан артық емес;
2) қлалыпты ақыл-ой кемістігі бар 6 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
27. Арнайы мектептің мектепалды даярлық сыныбына оқуға даярлығы жеткіліксіз деңгейдегі 

балалар қабылданады. Бірінші сыныпқа жетіден тоғыз жасқа дейінгі балалар қабылданады.
Материалдық-техникалық жəне оқу-əдістемелік жағдайлар болған кезде арнайы мектеп-

интернаттарда (арнайы сынып ашқан жалпы білім беретін мектептерде) тереңдетілген еңбек 
даярлығы бар оқу-өндіріс кабинеттері ұйымдастырылады.

28. Орташа ақыл-ой кемістігі барбілім алушылардың оқуы білім алушының жетістіктерінің 
талдауын ескере отырып, жартыжылдыққа құрылған жеке бағдарламаға сəйкес жүзеге асы-
рылады.

Арнайы мектеп-интернаттарда педагогикалық кеңес шешімі бойынша жеңіл жəне орташа 
деңгейдегі ақыл-ой кемістігі бар балалар бірігіп оқытылады.

29. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарда екінші 
жылға (қайта оқыту) қалдырылмайды.

6-параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған 
арнайы мектептер қызметінің тəртібі

30. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарға:
1) психикалық даму тежелісі бар балалар (оның ішінде кохлеарлы импланты бар);
2) эмоциялық-ерік аясының бұзылыстары психикалық даму тежелісімен үйлесетін 

аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар балалар (сыныпта екі баладан артық емес) 
қабылданады.

31. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарда 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

32. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы мектептерде сыныптардың 
жинақталуы оқудың бастауыш деңгейінде – мектепалды даярлық сыныбында, 1-сыныпта, 
ерекше ретінде 2-сыныпта жүзеге асырылады.

Он екі жастан кейін балаларда психикалық даму тежелісі шекаралық зерде жеткіліксіздігі 
ретінде белгіленеді.

33. Оқу күнінің ұзақтығы балалардың шамадан тыс шаршауын ескере отырып белгіленеді: 
ұзартылған күн тəртібінде бірінші ауысымда оқыту.

7-параграф. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттар қызметінің тəртібі

34. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектеп-интернаттарға Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары 
бар балалар, оның ішінде аутистикалық спектрлық бұзылыстары балалар қабылданады.

35. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балаларға арналған 
арнайы мектеп-интернаттарда Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес 
толықтыруды құрайды.

36. Арнайы мектеп-интернаттың контингентін жинақтау жəне оқу-тəрбие процесі білім 
алушылардың жеке ерекшіліктерін ескере отырып, жүзеге асырылады.

37. Түзету жұмысының мазмұны кешенді психологиялық-медициналық-педагогикалық 
сипатта болады. Балаларды түзете-дамыта оқыту мен тəрбиелеуді психолог, дефектолог, 
мұғалім-логопед іске асырады.

8-параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарын біріктіретін арнайы мектептер 

қызметінің тəртібі
38. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 

балалар санаттарын біріктіретін арнайы мектеп-интернаттар контингенті осы Қағидалардың 
3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарынан 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес толықтыруымен қалыптастырылады.

39. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын 
жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
13272 болып тіркелген) сəйкес ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу мен 
оқыту арнайы білім беру жағдайлары арқылы заттармен (оның ішінде қарулық) практикалық 
əрекеттерді ұйымдастыру, арнайы техникалық құралдарды қолдану (дыбыс күшейткіш ап-
паратура, зағип-саңыраулардың қарым-қатынасы үшін телетакторлар, тифлотехникалық 
құралдар), адамдар қоршауына кіретін заттармен іс-əрекеттің əлеуметтік тəсілдерін жəне білім 
алушылардың білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға іс- əрекет бағыттылығын қамтиды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 бұйрығына 5-қосымша

«Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері қызметінің үлгілік қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері қызметінің үлгілік қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) меншік нысандарына жəне ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан, «балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері қызметінiң тəртiбiн айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады: 
1) «балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері – екі жастан он сегіз жасқа дейінгі ерек-

ше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды арнайы жағдайлармен, техникалық құралдармен, 
сондай-ақ, медициналық, жəне басқа да қызметтермен, арнайы бағдарламалар мен оқыту жəне 
тəрбиелеу əдістерін, диагностика мен кеңес беруді қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары;

2) балалардағы амблиопия – функционалды (қайтарылатын) көру өткірлігінің төмендеуі;
3) балалардағы қылилық –фиксацияның бірлескен нүктесінен бір көздің көру сызығының 

ауытқуы;
4) балалардың зерде бұзылыстары – мидың органикалық зақымдануынан (тумысынан не-

месе жүре пайда болған) болған танымды қызметінің тұрақты бұзылуы;
5) балалардың психикалық дамуының тежелуі – тегі церебралды-органикалық, конституци-

оналды, соматогенді и психогенді танымды жəне эмоциялық-ерік аясы қалыптасудың тежелуі;
6) балалардың сөйлеу қабілетінің ауыр тежелуі - алалиямен, афазиямен, дизартриямен, 

ринолалиямен, тұтығумен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы;
7) балалардың Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары – Тірек-қозғалыс аппаратында 

əртүрлі тумысынан жəне жүре пайда болған патологиясы;
8) балалардың эмоционалды-ерік аясының жəне мінез-құлығының бұзылыстары - басқа 

адаммен өзара іс-əрекетін, ойының, сезімдерінің, мінез-құлық əсерлерін есепке алуды та-
лап ететін мінез-құлықтың жоғарғы əлеуметтендірілген нысандары дамуының бұзылу не-
месе тежелуі;

9) естімейтін балалар – сөйлеу қабілетін жəне оны қабылдау өз бетімен игеру мүмкінсіз 
кезіндегі есту қабілетін тұрақты жоғалтқан балалар;

10) кейіннен естімей қалған балалар – есту қабілеті бұзылған кезде сөйлеу қабілеті 
қалыптасқан балалар;

11) кохлеарлы имплант – нейросенсорлы (сенсоневралды) саңыраулықтың айқын немесе 
ауыр деңгейі бар балалардың жоғалтқан естуін орнын толтыруға мүмкіндік беретін протез;

12) көрмейтін балалар – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 
көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;

13) нашар еститін балалар – өз бетімен сөздік қорын көбейту жəне сөйлеуді қабылдау 
мүмкін кездегі есту қабілетінің тұрақты төмендеуі бар балалар;

14) нашар көретін балалар –түзетуменжақсы көретін көзінің 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен;

15) ринолалия – сөйлеу тілі аппараты құрылысының кемістіктерімен жəне əрекет етуімен 
шартталған артикуляция мен дауыс жасаудың бүзылыстары;

16) ринофония — мұрын-жұтқыншақ, тілшік жəне таңдай кемістіктері немесе бұзылыстары 
салдарынан дауыс-тыныс алу ағымының дұрыс емес бағыты туындайтын дауыстың мұрындық 
реңкі.

3. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері:
1) көру қабілетінің бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетініңбұзылыстары бар балалар үшін;
3) Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
4) сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар балалар үшін;
5) зерде бұзылыстары бар балалар үшін;
6) психикалық дамуы тежелген балалар үшін; 
7) эмоционалды-ерік аясы жəне мінез-құлығы бұзылған балалар үшін;
8) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілгенбалалар санаттарын 

біріктірген кезде құрылады.

4. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендеріне балаларды қабылдау «Кемтар бала-
ларды əлеуметтiк жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі Заңына сəйкес психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияның (бұдан əрі – ПМПК) қорытындысы негізінде жүргізіледі.

5. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері болмаған кезде жалпы білім беретін 
мектептерде осы Қағидалардың 3-тармағы, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 
балалар үшін арнайы сыныптар құрылады.

6. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендеріндегі оқу сабақтар кестесі «Тиісті 
үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған 
қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы 
№499 қаулысына сəйкес «балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендерінің əкімшілігімен 
əзірленеді жəне бекітіледі.

7. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тəрбиелеунегізгі мек-
тепте оқу мерзімін ұзартуына байланысты оқу материалдарын өзгертіп жəне қайта бөліп 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген 
білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, 
«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу 
жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 
жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспар-
ларына, «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пəндердің, таңдау 
курстарының жəне факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сəуірдегі № 115 бұйрығымен 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8424 болып тіркелген) бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру жалпы білім 
беру оқу бағдарламаларына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Қажет болған жағдайда «балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендерінің педагог-
тары түзету сабақтарын ұйымдастыру мəселелері бойынша ата-аналар (заңды өкілдер) үшін 
консультация жүргізеді.

2-тарау. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендері 
қызметінің тəртібі

9. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» 
арнайы кешеніне:

1) көрмейтіндер (мүлдем көрмейтіндер); 
2) көрмейтіндер – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 

көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;
3) көру өткірлігі жақсы көзінде 0,05 – 0,08 көру жүйесінің нашарлауына əкелетін, көру 

жүйкесінің атрофиялық үдеуі жəне көруінің үдемелі төмендеуімен сипатталатын аурулар 
кезінде түзетуге келетін балалар;

4) патологиялық процестің формасы мен ағымына байланысты оптикалық түзету 
жағдайларында жақсы көретін көздегі көру өткірлігі 0,05-0,4 болатын балалар;

5) амблиопиямен (дисбинокулярлық, рефракционды, обскурациондық) оптикалық түзету 
жағдайына жақсы көретін көздің көру өткірлігі 0,4 ке дейін плеоптикалық емдеуді қажет ететін 
балалар;

6) қылилықпен ортоптикалық-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек оптикалық емдеу 
қажет етілетін балалар;

7) көру қабілетінің бұзылыстары бар, кохлеарлық импланты бар балалар қабылданады;
10. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-

интернат» арнайы кешенінің сыныптар «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10275 
болып тіркелген) (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) сəйкес:

1) көрмейтіндер– 8 баладан артық емес;
2) нашар көретіндер – 12-ден артық емес;
3) амблиопия мен қылилығы бар – 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
11. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» 

арнайы кешенінде сыныптарда, топтарда толықтыру жеткіліксіз болған жағдайда көрмейтін, 
нашар көретін, амблиопиясымен, қылилықпен балалар біріктіріп оқытылады.

12. Балаларды «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешеніне жолдау үшін 
офтальмологиялық көрсеткіштер офтальмологиялық зерттеу негізінде жеке қойылады.

13. Көрмейтін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің Брайль 
шрифтімен басылып шығарылған оқулықтары, оқу құралдары жəне əдебиеті пайдаланылады.

Нашар көретін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің 
үлкейтілген шрифтімен басылып жəне арнайы жасалған суреттермен шығарылған оқулықтар, 
оқу құралдар жəне əдебиет пайдаланылады.

2-параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-
мектеп-интернат» арнайы кешені қызметінің тəртібі

14. Есту қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» 
арнайы кешеніне:

1) қатты дауыс əсер етпейтін; 
2) қатты дауыс əсер ететін;
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін; 
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын;

5) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін орташа айырылған, 
сөйлеу тілін (құлақ қалқанынан 3 метрге дейінгі қашықтықтағы қалыпты сөйлеу тілі 
қаттылығымен сөздер, фразаларды) ажырататын жəне есту қабілетінің жеткіліксіздігі салда-
рынан əртүрлі дəрежедегі сөйлеу тілінің жеткіліксіздігі бар;

6) мектепке дейінгі жаста есту қабілетінен айырылған, бірақ елеулі бұзылыстармен сөйлеу 
тілі сақталған; 

7) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

8) есту (аудиториялық) жүйкелік дерттер жəне есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін 
айырылған кезде сөйлеу тілін қабылдау бұзылыстары бар.

9) қабылдау (түсіну) жəне белсенді сөйлеу тілінің даму деңгейі төмен кохлеарлы импланты 
бар балалар қабылданады;

15. Диагностикалық (сынама) түзете-дамыта оқытуға: 
3) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айырылған; 
4) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін жеңіл дəрежеде айырылған кезде сөйлеу 

тілі бұзылыстарымен азап шегетін (сенсорлық компонентпен сенсоневралды саңыраулық) 
балалар қабылданады.

16. Санитариялық ережелерге сəйкес есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға 
арналған «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешеніне:

1) естімейтіндер - 8 баладан артық емес;
2) нашар еститін жəне кейіннен естімей қалғандар - 10 баладан артық емес толықтыруды 

құрайды.
17. Есту қабілетін жəне сөйлеуді дамыту бойынша жеке сабақтар оқу күні бойы жəне 

сабақтан тыс уақытта жүргізіледі.
Есту қабілеті бұзылған мектепке дейінгі жастағы балалардың топтары жас жəне сөйлеу 

тілі даму деңгейіне байланысты құрылады.
18. №499 Қаулыға сəйкес оқу-тəрбие процесі баланы психологиялық-медициналық-

педагогикалық жəне клиникалық зерттеу мəліметтерімен шартталған саралап жəне жеке 
ықпал жасау қағидалары негізінде жүзеге асырылады. Балалардың сөйлеу, зейін, жұмыс 
істеу қабілетінің ерекшеліктерін, олардың даму динамикасын зерттеу оқушылардың даму 
болашағын анықтау жəне түзету жұмысының құралдарын таңдау үшін жүргізіледі. Төртінші 
дəрежедегі саңыраулығы бар балалардың ерекшеліктері есту қабілетінен айырылу дəрежесіне 
байланысты ескеріледі:

1) төменгі жиіліктерге есту сезімталдығы сақталған кезде жоғарғы жиіліктерге есту 
қабілетінен айырылуы; 250 Герц жиілікке есту қабілетінің төмендеуі 35 децибелден аспайды; 
1000 Герцтен жоғары барлық жиілікте сөйлеу диапазонында есту қабілетінің 20 децибелге 
дейін одан əрі төмендеуі жəне есту қабілетінен кемінде 80 децибелге айырылуы кезінде;

2) төменгі жиіліктерге есту қабілетінің айтарлықтай төмендеуі кезінде жоғарғы жиіліктерге 
есту қабілетінен айырылуы; 250 Герцке дейінгі жиілікте есту қабілетінің төмендеуі 45-55 
децибелді; жоғарғы жиіліктер аумағында есту қабілетінің төмендеуі 80-нен аса децибелді 
құрайды;

3) 65-тен 85 децибелге дейінгі барлық жиіліктерде есту қабілетінен біркелкі айырылуы; 
сөйлеу тілі бөлек былдыр сөздермен ұсынылған;

4) есту қабілетінің 90 децибелден жоғары кенеттен біркелкі төмендеуі, аталған топтың 
балаларында сөйлеу тілі жоқ.  

3-параграф. Сөйлеу тілінің күрделібұзылыстары бар балаларға арналған 
«Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешені қызметінің тəртібі

19. Сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» 
арнайы кешендеріне:

1) алалиямен, афазиямен, дизартриямен (анартриямен), ринолалиямен, 1-2 дəрежедегі 
саңыраулық бұзылыстарымен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу тілінің жалпы дамымауы бар;

2) ринолалиямен, ринофониямен, ауыр деңгейдегі тұтығумен, жазбаша сөйлеу тілінің ауыр 
бұзылыстары (аграфия, дисграфия, алексия, дислексия) бар;

3) алғашқы зерде сақталуы кезінде сөйлеу тілі бұзылыстары бар аутистикалық спектр 
бұзылыстары бар (бір сыныпта аутистикалық спектр бұзылысы бар 2 баладан артық емес) ;

4) кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
Алалия, афазия, дизартрия, ринолалиямен, тұтығумен, 1-2 дəрежедегі саңыраулықпен 

шартталған 1-3 деңгейдегі сөйлеу тілінің жалпы дамымауы бар, сөйлеу тілі дамуының тежелуі 
бар мектеп жасына дейінгі балалар қабылданады.

Əртүрлі ауыр емес ауызша (фонетикалық жəне фонетикалық-фонематикалық сөйлеу тілі 
жеткіліксіздігі, айқын емес сөйлеу тілінің жалпы дамымауы, жеңіл түрдегі тұтығу) жəне жаз-
баша (дисграфия, дислексия, дизорфография) сөйлеу тілінің кемістіктері бар балалар ПМПК 
қорытындысының негізінде логопедиялық пунктке, психологиялық-педагогикалық түзету 
кабинетіне, оңалту орталығына жолданады.

20. Сөйлеу қабілетінде кемістіктері бар балаларға арналған арнайы мектептерде 
Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

21. Сөйлеу режимін сақтап барлық сабақтарда жəне сабақтан тыс кезде арнайы 
логопедиялық жəне түзеу-педагогикалық қолдау көрсетіледі 

4-параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 
«Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешені қызметінің тəртібі

22. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-
мектеп-интернат» арнайы кешеніне:

1) жеке көмекті талап етпейтін өз бетінше қозғалатын;
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдардың 

көмегімен қозғалатын;
3) арнайы кешенге физикалық жетушілік үшін арнайы жағдайлармен қамтамасыз етумен 

өз бетінше қозғалмайтын;
4) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар кохлеарлы имплантты балалар 

қабылданады.
23. Тірек қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-

мектеп-интернат» арнайы кешенінде Санитариялық қағиадаларға сəйкес 10 баладан артық 
емес толықтыруды құрайды.

24. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешенінде тірек-қозғалыс аппаратында 
бұзылыстары бар балалар үшін арнайы ұйымдастырылған қозғалыс режимі сақталады. 
Түзеу-педагогикалық қолдау логопедиялық, емдік дене шынықтыру, ортопедиялық жұмыс, 
физиотерапиялық процедуралардан құрылған.

25. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-
мектеп-интернат» арнайы кешенінде Санитариялық қағидаларға сəйкес ортаны əлеуметтік 
бейімдеу үшін жəне түзеу жұмысын жүргізу қажетілігі пандустардың, кең есіктердің, мүгедек 
арбасы көтергішінің, баспалдақ жанындағы көтергіштің, автоматты түрде ашылатын есіктердің, 
сондай-ақ арнайы жабдықталған емдік дене шынықтыру, емдік процедураларды өткізу (массаж, 
физиотерапиялық процедуралар) кабинеттерінің болуын қарастырады.

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-
интернат» арнайы кешені, сондай-ақ тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға 
арналған арнайы сыныптар ашқан жалпы білім беретін мектептер жанындағы аумақтар жəне 
ғимараттарының қолжетімділігі сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы əрекеттегі 
мемлекеттік нормативтерге, «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына 
сəйкес қамтамасыз етіледі.

5-параграф. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған 
«Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешені қызметінің тəртібі

26. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы 
кешендеріне:

1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар;
2) үш жастан кейін пайда болған инфекциялық, улы, травматикалық жəне басқа да ауру-

лармен шартталған зерде жеткіліксіздігі (жеңіл ақыл-ойы кемістігіне теңелген);
3) эпилептикалық, шизофрениялық ақыл-ой əлсіздігімен, жеңіл ақыл-ой кемістігіне теңелетін 

зерде жеткіліксіздігі бар аутистикалық спектр бұзылыстары;
4) орташа ақыл-ой кемістігі бар жəне оған теңелген əр түрлі генездегі зерде жеткіліксіздігі 

бар;
5) Зерде бұзылыстарымен қатар аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар балалар 

қабылданады.
27. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы 

кешендерінде Санитариялық қағидаларға сəйкес:
1) жеңіл ақыл-ой кемістігімен – 12 баладан артық емес;
2) ауыр ақыл-ой кемістігімен – 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
28. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендерінде мектепалды даярлық сыныбы-

на оқуға даярлығы жеткіліксіз деңгейдегі балалар қабылданады. Бірінші сыныпқа жетіден 
тоғыз жасқа дейінгі балалар қабылданады. Тиісті материалдық-техникалық жəне оқу-
əдістемелік жағдайлар болған кезде зерде бұзылыстары бар балаларға «балабақша-мектеп-
интернат» арнайы кешендерде тереңдетілген еңбек даярлығы бар оқу-өндіріс кабинеттері 
ұйымдастырылады.

29. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқуы білім алушының жетістіктерінің 
талдауын ескере отырып, жартыжылдыққа құрылған жеке бағдарламаға сəйкес жүзеге асы-
рылады.

Педагогикалық кеңестің шешімі бойынша жеңіл жəне орташа деңгейдегі ақыл-ой кемістігі 
бар балалар бірігіп оқытылады.

30. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы 
кешендерінде екінші жылға (қайта оқытуға) қалдырылмайды

6-параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған 
«Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешен қызметінің тəртібі

31. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «балабақша-мектеп-интернат» ар-
найы кешендеріне:

1) психикалық жəне сөйлеу тілі даму тежелісі бар; 
2) психикалық даму тежелісі бар балалар (оның ішінде кохлеарлы импланты бар);
3) психикалық даму тежелісімен бірге аутистикалық спектр бұзылыстары бар балалар 

(сыныпта немесе топта аутистикалық спектр бұзылыстары бар екі баладан артық емес) 
қабылданады.

32. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «балабақша-мектеп-интернат» ар-
найы кешендерінде: Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес толықтыруды 
құрайды.

33. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «балабақша-мектеп-интернат» арнайы 
кешендерінде сыныптардың жинақталуы оқудың бастауыш деңгейінде – мектепалды даярлық 
сыныбында, 1-сыныпта, ерекше ретінде 2-сыныпта жүзеге асырылады.

Он екі жастан кейін балаларда психикалық даму тежелуі шекаралық зерде жеткіліксіздік 
ретінде белгіленеді.

34. Оқу күнінің ұзақтығы балалардың шамадан тыс шаршауын ескере отырып белгіленеді: 
ұзартылған күн тəртібінде бірінші ауысымда оқыту

7-параграф. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар 
балаларға арналған «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешен қызметінің тəртібі

35. «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешендерінің контингентін жинақтау жəне оқу-
тəрбие процесі білім алушылардың жеке ерекшіліктерін ескере отырып жүзеге асырылады.

36. Түзету жұмысының мазмұны кешенді психологиялық-медициналық-педагогикалық 
сипатта болады. Балаларды түзете-дамыта оқыту мен тəрбиелеуді психолог, дефектолог, 
мұғалім-логопед жүзеге асырады.

8-параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарын біріктіретін «Балабақша-мектеп-

интернат» арнайы кешен қызметінің тəртібі
37. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 

балалар санаттарын біріктіретін «Балабақша-мектеп-интернат» арнайы кешенінің контингенті 
осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген бала-
лар санаттарынан Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес толықтыруымен 
қалыптастырылады.

38. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру 
ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 
бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13272 болып тіркелген) сəйкес ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар-
ды тəрбиелеу мен оқыту арнайы білім беру жағдайлары арқылы заттармен (оның ішінде 
қарулық) практикалық əрекеттерді ұйымдастыру, арнайы техникалық құралдарды қолдану 
(дыбыс күшейткіш аппаратура, зағип-саңыраулардың қарым-қатынасы үшін телетакторлар, 
тифлотехникалық құралдар), адамдар қоршауына кіретін заттармен іс-əрекеттің əлеуметтік 
тəсілдерін жəне білім алушылардың білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға іс- əрекет 
бағыттылығын қамтиды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 бұйрығына 6-қосымша

«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан 
əрі - Қағидалар) «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері - тұрғылықты жерін көрсетумен ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар балалар мен жасөспірімдерге арналған бастауыш, негізгі орта, 
жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік білімнің оқу бағдарламаларын іске асыру үшін тиісті 
материалды-техникалық жəне оқу-əдістемелік шарттары бар білім беру ұйымдары.

2) балалардағы амблиопия – функционалды (қайтарылатын) көру өткірлігінің төмендеуі;
3) балалардағы қылилық – фиксацияның бірлескен нүктесінен бір көздің көру сызығының 

ауытқуы;
4) балалардың зерде бұзылыстары – мидың органикалық зақымдануынан (тумысынан не-

месе жүре пайда болған) болған танымды қызметінің тұрақты бұзылуы;
5) балалардың психикалық дамуының тежелуі – тегі церебралды-органикалық, конституци-

оналды, соматогенді и психогенді танымды жəне эмоциялық-ерік аясы қалыптасудың тежелуі;
6) балалардың сөйлеу қабілетінің ауыр тежелуі - алалиямен, афазиямен, дизартриямен, 

ринолалиямен, тұтығумен шартталған 1-2 деңгейдегі сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы;
7) балалардың тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары – тірек-қозғалыс аппаратында 

əртүрлі тумысынан жəне жүре пайда болған патологиясы;
8) балалардың эмоционалды-ерік аясының жəне мінез-құлығының бұзылыстары - басқа 

адаммен өзара іс-əрекетін, ойының, сезімдерінің, мінез-құлық əсерлерін есепке алуды та-
лап ететін мінез-құлықтың жоғарғы əлеуметтендірілген нысандары дамуының бұзылу не-
месе тежелуі;

9) естімейтін балалар – сөйлеу қабілетін жəне оны қабылдау өз бетімен игеру мүмкінсіз 
кезіндегі есту қабілетін тұрақты жоғалтқан балалар;

10) кейіннен естімей қалған балалар – есту қабілеті бұзылған кезде сөйлеу қабілеті 
қалыптасқан балалар;

11) кохлеарлы имплант – нейросенсорлы (сенсоневралды) саңыраулықтың айқын немесе 
ауыр деңгейі бар балалардың жоғалтқан естуін орнын толтыруға мүмкіндік беретін протез;

12) көрмейтін балалар – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 
көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;

13) нашар еститін балалар – өз бетімен сөздік қорын көбейту жəне сөйлеуді қабылдау 
мүмкін кездегі есту қабілетінің тұрақты төмендеуі бар балалар;

14) нашар көретін балалар –түзетуменжақсы көретін көзінің 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру 
өткірлігімен;

15) ринолалия – сөйлеу тілі аппараты құрылысының кемістіктерімен жəне əрекет етуімен 
шартталған артикуляция мен дауыс жасаудың бүзылыстары;

16) ринофония - мұрын-жұтқыншақ, тілшік жəне таңдай кемістіктері немесе бұзылыстары 
сал дарынан дауыс-тыныс алу ағымының дұрыс емес бағыты туындайтын дауыстың мұрындық 
реңкі.

3. «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері:
1) көру қабілетінің бұзылыстары бар балалар үшін;
2) есту қабілетінің бұзылыстары бар балалар үшін;
3) сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар балалар үшін;
4) Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін;
5) зерде бұзылыстары бар балалар үшін;
6) психикалық дамуы тежелген балалар үшін;
7) Эмоциялық-ерік аясы жəне мінез-құлығы бұзылған балалар үшін;
8) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарын 

біріктірген кезде құрылады.
4. «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендеріне қабылдау психологиялық-

медициналық-педагогикалық консультацияның (бұдан əрі – ПМПК) қорытындысы жəне ата-
анасының немесе олардың өкілеттерінің өтініші негізінде жүргізіледі.

5. «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендерде оқу сабақтар кестесі «Тиісті үлгідегі 
білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
(бұдан əрі - № 499 қауылы) сəйкес арнайы мектептің əкімшілігімен əзірленеді жəне бекітіледі.

6. Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тəрбиелеунегізгі мек-
тепте оқу мерзімін ұзартуына байланысты оқу материалдарын өзгертіп жəне қайта бөліп 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген 
білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, 
«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу 
жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 
жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспар-
ларына, «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пəндердің, таңдау 
курстарының жəне факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сəуірдегі № 115 бұйрығымен 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8424 болып тіркелген) бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру жалпы білім 
беру оқу бағдарламаларына, 2016 жылдың 22 ақпандағы Білім жəне ғылым министрінің № 72 
«2015 жылдың 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылдың 15 маусымдағы № 384 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру мамандықтары 
бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беру оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілер мемлекеттік тізілімінде № 13260 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспарлары 
мен үлгілік білім беру бағдарламаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

7. Қажет болған жағдайда арнайы мектептердің педагогтары түзету сабақтарын 
ұйымдастыру мəселелері бойынша ата-аналар (заңды өкілдер) үшін консультация жүргізеді.

2-тарау. «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі
1-параграф. Көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі
8. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» 

арнайы кешендеріне :
1) көрмейтіндер (мүлдем көрмейтіндер), кейіннен көрмей қалғандар;
2) көрмейтіндер – жарыққа сезімі бар немесе қалдық көру қабілеті бар (жақсы көретін 

көзінде 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен), көру сезімдері жоқ балалар;
3) жарыққа сезімі бар;
4) түзетумен жақсы көретін көзінің 0,04-ке дейінгі қалдық көруімен;
5) оптикалық түзетумен жақсы көретін көзінде 0,05-тен 0,4-ке дейінгі көру өткірлігімен, 

формасы мен патологиялық барысына қарай;
6) плеоптикалық емге мұқтаж оптикалық түзету жағдайынағы жақсы көретін көзінде көру 

өткірлігі 0,7-ге дейінгі амблиопиясы бар (дисбинокулярлық, рефракциялық, обскурациялық);
7) ортоптикалық-хирургиялық-ортоптикалық немесе тек ортоптикалық ем талап етілетін 

қылилығы бар;
8) көру қабілетінің бұзылыстарымен бəрге кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
9. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «мектеп-интернат-колледж» 

арнайы кешендерге «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына (Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10275 болып тіркелген) (бұдан 
əрі – Санитариялық қағидалар) сəйкес: 

1) көрмейтіндер 8 баладан артық емес;
2) нашар көретіндер жəне кейіннен көрмей қалғандар – 10 баладан артық емес; 
3) амблиопия жəне қылилығы бар балалар 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
10. Көру қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» 

арнайы кешендеріндегі (сыныптарда) сыныптарда толықтыруы жеткіліксіз болған жағдайда 
көрмейтін, нашар көретін, амблиопиясымен, қылилықпен балалар біріктіріп оқытылады.

11. Балаларды «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендеріне (сыныпқа) жолдау 
үшін офтальмологиялық көрсеткіштер офтальмологиялық зерттеу негізінде қатаң түрде 
жеке қойылады.

12. Көрмейтін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің Брайль 
шрифтімен басылып шығарылған оқулықтары, оқу құралдары жəне əдебиеті пайдаланылады.

Нашар көретін білім алушылардың оқыту кезінде жалпы білім беретін мектептердің 
үлкейтілген шрифтімен басылып жəне арнайы жасалған суреттермен шығарылған оқулықтар, 
оқу құралдар жəне əдебиет пайдаланылады.

2-параграф. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған 
«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі

13. Есту қабілетінің бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» 
арнайы кешендеріне:

1) қатты дауыс əсер етпейтін;
2) қатты дауыс əсер ететін;
3) құлақ қалқаны алдында сөйлеу тілі дауысының қаттылығы əсер ететін;
4) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 90 децибелден аса орташа айырылған құлақ 

қалқаны жанында жоғары дауыс қаттылығымен дыбысталған кейбір сөйлеу тілі дыбыстарын 
(а, о, у, р) ажырататын;

5) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін орташа айырылған, 
сөйлеу тілін (құлақ қалқанынан үш метрге дейінгі қашықтықтағы қалыпты сөйлеу тілі 
қаттылығының сөздерін, фразаларын) ажырататын жəне сөйлеу тілінің жеткіліксіздігінің əртүрлі 
дəрежесінде есту қабілетінің жеткіліксіздігі салдарынан азап шегетін;

6) мектепке дейінгі жаста есту қабілетінен айырылған, бірақ елеулі бұзылыстармен сөйлеу 
тілі сақталған;

7) сөйлеу тілі аумағында есту қабілетінен 80-нен 90 децибелге дейін айрылған 
(диагностикалық (сынама) оқыту рұқсат етіледі);

8) есту қабілетінен 40-тан 80 децибелге дейін айырылған кезде сөйлеудің қабылдауы 
бұзылған жəне есту (аудиторлық) нейропатиясы бар;

9) төменгі қабылдау деңгейі мен белсенді сөйлеу тілінің дамуына ие кохлеарлы импланты 
бар балалар қабылданады.

14. Есту қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» 
арнайы кешендерінің сыныптары, топтары Санитариялық қағидаларға əйкес:

1) естімейтіндер - 8 баладан артық емес;
2) нашар еститіндер жəне кейіннен естімей қалғандар – 10 баладан артық емес 

толықтыруды құрайды.
15. Ақыл-ой кемістігі бар естімейтін жəне нашар еститін балалар зерде бұзылыстары бар 

блаларға арналған бағдарламалар мен оқулықтар жəне есту қабілетінде бұзылыстары бар 
балаларға арналған бағдарламалар мен оқулықтар бойынша оқытылады.

Есту қабілетін жəне сөйлеуді дамыту бойынша жеке сабақтар оқу күні бойы жəне сабақтан 
тыс уақытта жүргізіледі.

3-параграф. Сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған 
«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі

16. Сөйлеу қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» 
арнайы кешендеріне :

1) алалиямен, афазиямен, дизартриямен (анартриямен), ринолалиямен, 1-2 дəрежедегі 
саңыраулықпен жəне басқа да сөйлеу қабілетінің бұзылыстарымен шартталған 1-2 деңгейдегі 
сөйлеу тілінің жалпы дамымауы бар;

2) ринолалия, ринофония, ауыр деңгейдегі тұтығу, жазбаша сөйлеу тілінің ауыр 
бұзылыстары (аграфия, дисграфия, алексия, дислексия) бар;

3) 1-2 деңгейдегі сөйлеу тілі бұзылыстары бар аутистикалық спектр бұзылыстары бар (1 
сыныпта-аутистикалық спектрлық бұзылыстары бар 2 баладан артық емес) балалар; 

4) кохлеарлы импланты бар балалар қабылданады.
17. Сөйлеу қабілетінде кемістіктері бар балаларға арналған «мектеп-интернат-колледж» 

арнайы кешенінде сыныптарда 12 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
18. Сөйлеу режимін сақтап барлық сабақтарда жəне сабақтан тыс кезде арнайы 

логопедиялық жəне түзеу-педагогикалық қолдау көрсетіледі.
4-параграф. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған 

«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі
19. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-

колледж» арнайы кешендеріне төмендегідей балалар:
1) жеке көмекті талап етпейтін өз бетінше қозғалатын;
2) арнайы қозғалу жəне (немесе) техникалық компенсаторлық (көмекші) құралдардың 

көмегімен қозғалатын;
3) «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешеніне физикалық жетушілік үшін арнайы 

жағдайлармен қамтамасыз етумен өз бетінше қозғалмайтын;
4) тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар кохлеарлы имплантты балалар 

қабылданады.
20. Тірек қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «мектеп-интернат-

колледж» арнайы кешенінде сыныптар Санитариялық қағидаларға сəйкес 10 баладан артық 
емес толықтыруды құрайды.

21. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар үшін «Мектеп-интернат-
колледж» арнайы кешенінде арнайы ұйымдастырылған қозғалыс режимі сақталады. 
Түзеу-педагогикалық қолдау логопедиялық, емдік дене шынықтыру, ортопедиялық жұмыс, 
физиотерапиялық процедуралардан құрылған.

22. Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балалар арналған «мектеп-интернат-
колледж» арнайы кешенінде Санитариялық қағидаларға сəйкес ортаны əлеуметтік бейімдеу 
үшін жəне түзеу жұмысын жүргізу қажетілігіне байланысты пандустардың, кең есіктердің, 
мүгедек арбасы көтергішінің, баспалдақ жанындағы көтергіштің, автоматты түрде ашылатын 
есіктердің, сондай-ақ арнайы жабдықталған емдік дене шынықтыру, емдік процедураларды 
өткізу үшін (массаж, физиотерапиялық процедуралар) кабинеттерінің болуын қарастырады.

Тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-
колледж» арнайы кешені жанындағы аумақтар жəне ғимараттарының қолжетімділігі 
қолжетімділігі сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы əрекеттегі мемлекеттік норма-
тивтерге, «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сəйкес қамтамасыз етіледі.

5-параграф. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
«Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі

21. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» арнайы 
кешеніне :

1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар;
2) үш жастан кейін пайда болған инфекциялық, улы, травматикалық жəне басқа да ауру-

лармен шартталған зерде жеткіліксіздігі (жеңіл ақыл-ойы кемістігіне теңелген);
3) эпилептикалық, шизофрениялық ақыл-ой əлсіздігімен, жеңіл ақыл-ой кемістігіне теңелетін 

зерде жеткіліксіздігі бар аутистикалық спектрлық бұзылыстары;
4) орташа ақыл-ой кемістігі бар жəне оған теңелген əр түрлі генездегі зерде жеткіліксіздігі 

бар балалар қабылданады.
22. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» арнайы 

кешеніндегі сыныптарда Санитариялық қағидаларға сəйкес:
1) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар - 12 баладан артық емес;
2) ауыр ақыл-ой кемістігі бар - 10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.
23. «Мектеп-интернат-колледж» арнайы кешенінің мектепалды даярлық сыныбына оқуға 

даярлығы жеткіліксіз деңгейдегі балалар қабылданады. Бірінші сыныпқа жетіден тоғыз жасқа 
дейінгі балалар қабылданады.

24. Материалдық-техникалық жəне оқу-əдістемелік жағдайлар болған кезде «Мектеп-
интернат-колледж» арнайы кешенінде (арнайы сынып ашқан жалпы білім беретін мектептерде) 
тереңдетілген еңбек даярлығы бар оқу-өндіріс кабинеттері ұйымдастырылады.

25. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқуы білім алушының жетістіктерінің 
талдауын ескере отырып, жартыжылдыққа құрылған жеке бағдарламаға сəйкес жүзеге асы-
рылады.

Педагогикалық кеңес шешімі бойынша жеңіл жəне орташа деңгейдегі ақыл-ой кемістігі 
бар балалар бірігіп оқытылады.

26. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» арнайы 
кешеніндегі білім алушылар екінші жылға (қайта оқыту) қалдырылмайды.

6-параграф. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «Мектеп-интернат-
колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі

27. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» ар-
найы кешеніне:

1) церебралды-органикалық, конституциялық, соматогендік жəне психогендік генездің 
психикалық даму тежелісі бар балалар (оның ішінде кохлеарлы импланты бар);

2) психикалық даму тежелісімен бірге аутистикалық спектр бұзылыстары бар балалар 
(топта немесе сыныпта аутистикалық спектр бұзылыстары бар екі баладан артық емес) 
қабылданады.

28. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған «Мектеп-интернат-колледж» ар-
найы кешеніндегі сыныптарда Санитариялық қағидаларға сəйкес 12 баладан артық емес 
толықтыруды құрайды.

29. Он екі жастан кейін балаларда психикалық даму тежелісі шекаралық зерде жеткіліксіздігі 
ретінде белгіленеді.

30. Оқу күнінің ұзақтығы балалардың шамадан тыс шаршауын ескере отырып белгіленеді: 
ұзартылған күн тəртібінде бірінші ауысымда оқыту.

7-параграф. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар 
балаларға арналған «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі

31. Эмоциялық-ерік аясында жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар балаларға арналған 
«мектеп-интернат-колледж» арнайы кешеніне сыныптарда Санитариялық қағидаларға сəйкес 
10 баладан артық емес толықтыруды құрайды.

32. Түзету жұмысының мазмұны кешенді психологиялық-медициналық-педагогикалық 
сипатта болады. Балаларды түзете-дамыта оқыту мен тəрбиелеуді психолог, дефектолог, 
мұғалім-логопед жүзеге асырады.

8-параграф. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 
тармақшаларында көрсетілген балалар санаттарын біріктіретін «Мектеп-интернат-

колледж» арнайы кешендері қызметінің тəртібі
33. Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген 

балалар санаттарын біріктіретін «мектеп-интернат-колледж» арнайы кешеннің (сыныптардың) 
контингенті осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында 
көрсетілген балалар санаттарынан Санитариялық қағидаларға сəйкес 6 баладан артық емес 
толықтыруымен қалыптастырылады.

34. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын 
жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13272 
болып тіркелген) сəйкес ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тəрбиелеу мен оқыту ар-
найы білім беру жағдайлары арқылы заттармен (оның ішінде қарулық) практикалық əрекеттерді 
ұйымдастыру, арнайы техникалық құралдарды қолдану (дыбыс күшейткіш аппаратура, зағип-
саңыраулардың қарым-қатынасы үшін телетакторлар, тифлотехникалық құралдар), адамдар 
қоршауына кіретін заттармен іс-əрекеттің əлеуметтік тəсілдерін жəне білім алушылардың білім 
алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға іс- əрекет бағыттылығын қамтиды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 7-қосымша

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидалары

1-тарау. Жалпы қағидалар
1. Осы Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар қызметiнің үлгілік 

қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) психологиялық-медициналық-педагогикалық консульта-
циялар (бұдан əрі - ПМПК) қызметiн ұйымдастыру тəртiбiн айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктер қолданылады:
1) психикалық бұзылыстар (аурулар) – баланың бас миы жұмысының бұзылысымен 

шартталған психикалық қызметінің бұзылыстары;
2) кеңес беру – туындаған проблемаларды еңсеру үшін маманның қажетті нақты іс-

əрекеттер туралы ақпаратты, ұсынымдарды ұсынуы;
3) диагностикалау – аурудың немесе ақаудың болуы немесе болмауы дерегін анықтауға 

бағытталған көрсетілетін қызметтер кешені;
4) үйде оқыту – медициналық көрсетілімдер бойынша балаларға ұсынылған үйде оқыту 

формасы;
5) диагностикалық топтар – диагноз қою жəне оқыту мен тəрбиелеуді белгілеу мақсатында 

түзетуді қолдау жағдайына ұзақ динамикалық бақылау үшін қысқа мерзімде болатын топ.
3. ПМПК қызметтерінің негізгі бағыттары.
1) диагностика жəне кеңес беру;
2) ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаға білім беру бағдарламасын белгілеу;
3) психофизикалық бұзылыстары бар балаларды тереңдетіп тексеру, емдеу үшiн, оның 

ішінде денсаулық жағдайы бойынша үйде оқыту қажеттілігі, медициналық қызметтерді алу 
мəселелерін шешу мақсатында ұйымдарға жіберу;

4) ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды, олардың арнайы білім беру қызметіне 
қажеттілігін есепке алу жəне жиынтық есеп құрастыру.

2-тарау. Психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялар қызметiнің тəртібi

4. Балалардың ПМПК-ға жіберілуі ата-аналарының (заңды өкілдерінің), білім беру 
ұйымдарының, денсаулық сақтау ұйымдарының бастамасымен ата-анасының (заңды 
өкілдерінің) келісімі арқылы жүзеге асырылады.

5. ПМПК-ға балаларды қабылдау алдын ала тіркеу бойынша ата-аналарының (заңды 
өкілдерінің) бірге ерiп келуiмен жүзеге асырылады. 

6. Тіркеуші балаларды консультацияға алдын ала жазу, тіркеу жəне құжаттамаларды есепке 
алу жұмыстарын жүзеге асырады. 

7. Диагностикалық тексеру мен кеңес беру: 
1) педагог қызметкерлер (психолог, мұғалім-логопед (логопед), дефектолог (олигофрено-

педагог, сурдопедагог, тифлопедагог), əлеуметтік педагог; 
2) медициналық қызметкерлер (невропатолог-дəрігер, психиатр-дəрігер, офтальмолог-

дəрігер, оториноларинголог-дəрігер (сурдолог) арқылы жүзеге асырылады.
8. Бірінші тексеруге анамнез жинау, дəрігерлердің (сурдолог, офтальмолог, невропатолог, 

психиатр), педагогтердің (əлеуметтік педагог, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, 
логопед), психологтың тексеруі, баланың психофизикалық жағдайын бағалау, ата-аналарға 
(заңды өкілдерге) кеңес беру кіреді. Бірінші тексеру бір немесе төрт қабылдау барысында 
жүргізіледі. Қабылдаудың ұзақтығы бір сағат, баланың шаршауы жоғары болғанда 20-30 минут.

9. Қайта тексеру ПМПК-ның жалпы қорытындысын нақтылау немесе өзгерту мақсатында 
жүргiзiледi, ең алдымен диагностикалық топтарда, диагностикалық оқу-түзеу сабақтарынан, 
мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарындағы, орта бiлiм беру ұйымдарындағы сынама 
оқытудан кейiн зияткерлік немесе тілдік даму кемiстiгiнің деңгейiн нақтылау қажеттiгi болған 
жағдайда жүргізіледі.

10. Психикалық бұзылыстар (аурулар), психикалық жəне мінез-құлықтық, оның ішінде 
психобелсенді заттарды қолдану салдарынан болған ауытқушылықтары, сондай-ақ баланың 
суицидалдық мінез-құлығына күдік болған жағдайда тереңдетілген тексерулер жүргізу үшін 
медициналық мекемелерге ұйымдарға жіберіледі. Психикалық бұзылыстар туралы ПМПК 
қорытындысы əрекеттегі аурулардың халықаралық жіктемесі оныншы қайта қаралымына 
сəйкес шифрленіп көрсетіледі. 

11. Тексерулер нəтижелері негізінде ПМПК-ның жалпы қорытындысы қабылданады, 
баланың жеке психофизикалық ерекшеліктеріне қарай түзете-дамыта оқыту барысындағы 
білім беру бағдарламасының түрі туралы алқалық шешім қабылданады.

Қажет болған жағдайда медициналық, білім беру жəне əлеуметтік қызмет көрсету бойын-
ша ұсынымдарды қарастыратын жеке түзете-дамыту бағдарламасы жасалады, ата-аналарға 
(заңды өкілдеріне) консультация беру жүзеге асырылады.

12. ПМПК қорытындысы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ерекше 
білім беруге қажеттілігі бар балаларды арнайы ұйымдарға жəне мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарына, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарына жолдауға негіз 
болып табылады.

13. ПМПК қорытындысы мен ұсынымдар ата-аналарға (заңды өкілдеріне) қолма-қол 
беріледі.

14. «Дəрігерлік-консультациялық комиссияның қызметі туралы ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 
мамырдағы № 321 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11310 болып тіркелген) сəйкес үйде оқитын мерзімі көрсетіле отырып, дəрігерлік-
консультациялық комиссияның бала денсаулығының жағдайы туралы қорытындысы үйде 
жеке тегін оқуға негіз болып табылады.

15. ПМПК-да:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша консультацияға алдын ала жа-

зылу журналы;
2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ПМПК-да тексеруден өткен ба-

лаларды есепке алу журналы;
3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланың даму картасы жүргізіледі.
16. ПМПК-да есепте тұрған балалар туралы деректер «Дербес деректер жəне оларды 

қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94 заңына сəйкес 
құпия сипатта болады, балалардың даму картасынан үзінді құқық қорғау органдарының, 
психикалық денсаулық сақтау орталықтарының, психиатриялық ауруханалардың жəне бiлiм 
беру, денсаулық сақтау, əлеуметтiк қорғау уəкілетті органдарының жазбаша сұраныстары 
бойынша берiледi. 

17. Сұраныс бойынша ата-аналарға (заңды өкілдеріне) баланың даму картасының үзіндісі 
мен оны оқыту жəне тəрбиелеу жөнiнде жазбаша ұсынымдары берiледі.

18. Балаларға терең жəне динамикалық тұрғыда психологиялық-медициналық-
педагогикалық көмек көрсету үшін ПМПК-да түзеу-диагностикалық топтар құрылады.

19. Түзеу-диагностикалық топқа балалардың қабылдануы, топта болу мерзімінің ұзартылуы 
немесе қысқаруы ПМПК қорытындысы мен осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша жолдамасы негізінде олардың бір айдан бір жылға дейін қатысу ұзақтығы көрсетіле 
отырып, жүзеге асырылады. 

20. Түзеу-диагностикалық топтарда тексеру нəтижелері бойынша жеке түзете-дамыту 
бағдарламасы жасалады, оқу түрі (жеке немесе топтық) жəне апталық түзете-дамыту 
сабақтарының саны айқындалады.

21. Балалардың ерекше білім беруге қажеттіліктеріне байланысты жеке түзете-дамыту 
көмек мамандар көрсетеді:

1) психолог, логопед-мұғалім (логопед), олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, 
əлеуметтік педагог, тəрбиеші, тəрбиешінің көмекшісі;

2) невропатолог-дəрігер, невропатолог-дəрігер, психиатр-дəрігер, офтальмолог-дəрігер, 
оториноларинголог-дəрігер (сурдолог).

3) қажет болған жағдайда емдік денешынықтыру (бұдан əрі - ЕДШ) дəрігері, физиотерапевт-
дəрігер, физиотерапевтік процедуралар, ЕДШ, массаж жасау бойынша орта медициналық 
персонал, қызмет көрсетуші, техникалық персонал.

22. Диагностикалық топтарда түзеу-диагностикалық оқыту күнтізбелік жыл ішінде 
ұйымдастырылады. 

Түзету сабақтары жеке, кіші топтық жəне топтық түрде бір немесе əр түрлі жастағыларды 
біріктіру қағидаттары бойынша жүргізіледі. 

23. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар үшін жеке, кіші топтық жəне топтық бір 
сабақтың ұзақтығы 25-30 минутты құрайды. 

24. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың диагностикалық топтарын ашқан 
кезде түзету-диагностикалық процесті ұйымдастыру үшін: ЕДШ кабинеттері (залдары) «Білім 
беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 
жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10275 болып тіркелген) сəйкес ашылады.

25. ПМПК-дағы диагностикалық тобында болу мерзімінің аяқталуы бойынша білім беру 
ұйымында одан əрі оқыту үшін баланы қайта тексеруді жүргізеді.

26. Оқу-тəрбие процесіне қосу үшін балаларды білім беру ұйымдарына жіберген кезде 
ПМПК қорытындысында диагнозы көрсетілмей оқыту жəне түзету психологиялық-педагогикалық 
қолдау шарттары бойынша ұсынымдар беріледі. 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидаларына 1-қосымша

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысы
Заключение психолого-медико-педагогической консультации

Мекенжайы ______________________________________________________
Адрес
Телефон ________________________________________________________ 
Берілді__________________________________________________________
Выдано
Кеңестен өткені жайлы __________ күні _____ айы ______ жылы
в том, что был (а) консультирован (а) числа месяц год
1. Қорытынды / Заключение 
1.1 зерде дамуының жағдайы/состояние интеллектуального развития _____
1.2 неврологиялық диагноз/неврологический диагноз ___________________
1.3 психиатриялық диагноз/психиатрический диагноз ___________________
1.4 логопедиялық диагноз/логопедический диагноз_____________________
1.5 қатар туындаған аурулар мен синдромдар/сопутствующие заболевания и синдро-

мы_______________________________________________
2. Оқыту жəне тəрбиелеу, түзеу-педагогикалық қолдау бойынша ұсынымдар/Рекомендации 

по обучению и воспитанию, коррекционно-педагогической поддержке ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ПМПК меңгерушісі__________________________________________________
Заведующий ПМПК
Мамандар_________________________________________________________
Специалисты

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Консультацияға балалардың алдын ала жазылу журналы

Тексеру күні

Дата обсле-
дования

Тексеру
уақыты

Время об-
следования

Баланың ТАƏ 
(ол болған 
жағдайда)

ФИО 
ребенка(при его 

наличии)

Баланың
ЖСН

ИИН ре-
бенка

Жасы

Возраст

ПМПК-ға келу 
себептері

Основание 
обращения в 

ПМПК

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидаларына 3-қосымша

Нысан
ПМПК-да балаларды тексеруді есепке алу журналы

№ Баланың ТАƏ 
(ол болған 
жағдайда)

ФИО ребенка 
(при его на-

личии)

Туылған 
күні

Дата 
рожде-

ния

Тексерілген 
күні

Дата обсле-
дования

Бастапкы
Диагнозы

Предва-
рительный 

диагноз

Мекен-
жайы

Домаш-
ний 

адрес

ПМПК 
қоры-

тындысы

Заклю-
чение 
ПМПК

Ұс
ы

ны
мд

ар

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидаларына 4-қосымша

Нысан
Баланың даму картасы
Карта развития ребенка

Келген уақыты
Дата___________________________________________________________
Тегі__________ Аты___ Əкесінің аты (ол болған жағдайда) _____________
Фамилия Имя Отчество (при его наличии)
Туған жылы, айы, күні ____________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)
Мектеп№_______________Сынып_______________Оқу тілі_____________
Школа № Класс Язык обучения
Балабақша______________________________________________________
Детский сад
Кім жіберді______________________________________________________
Кем направлен
Мекенжай_______________________________________________________
Домашний адрес
Телефон_____________________ __________________________________
Отбасы құрамы__________________________________________________
Состав семьи:
Анасы (Т.А.Ə (ол болған жағдайда), жасы, білімі) ______________________
Мать (Ф.И.О (при его наличии), возраст, образование) 
Əкесі (Т.А.Ə (ол болған жағдайда), жасы, білімі) _______________________
Отец (Ф.И.О.(при его наличии), возраст, образование) 
Балалары (жынысы, жасы)_________________________________________
Дети (пол, возраст)
Отбасының басқа мүшелері  _______________________________________
Члены семьи 
ПМПК-ға келу себептері  __________________________________________
Основания обращения в ПМПК
Ата-анасының шағымдары ________________________________________
Жалобы родителей 

Анамнездік мəліметтер
Анамнестические данные

Анасының жүктілік кезіндегі жағдайы  ________________________________
Течение беременности матери  _____________________________________
Жүктілік кезіндегі күн түзімі мен еңбек жағдайлары _____________________
(кəсіби зияндылықтардың болуы)____________________________________
Условия режима и труда во время беременности ______________________

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Соңы 17-бетте) 
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(наличие профессиональных вредностей) ____________________________
Босану/Роды  ____________________________________________________
Салмағы/Вес_____________________________________________________
Бас көлемі/Окружность головы______________________________________
Кеуде көлемі/Окружность груди _____________________________________
Туа салысымен жылады/Закричал сразу  _____________________________ 
Апгар шкаласымен бағалануы/Оценка по шкале Апгар __________________
Асфикция болды/Была асфиксия ____________________________________
Перзентханадан шыққан уақыты/Дата выписки из родильного дома  _______
Перзентханадан шыққаннан кейінгі аңғарым/Диагноз при выписке из 
родильного дома
________________________________________________________________
Тамақтандыру(емшекпен, жасанды)/Вскармливание (грудное, искусственное)
Емшектен айырылды/Отнят от груди _________________________________
Үлкен еңбегінің жабылу мерзімі/Время закрытия большого родничка  ______
Қимыл-қозғалысының дамуы:/Моторное развитие:
Басын ұстады ________ отырды _________ жүрді ________ айда
Держит головку сидит ходит мес.
Психикалық дамуы:/Психическое развитие:  ____________________________ 
Жандану кешені/Комплекс оживления _________________________________
Көру реакциясы/Реакция зрительного сосредоточения ___________________
Есту реакциясы/Реакция слухового сосредоточения _____________________
Заттармен іс-əрекеті/Манипуляция с предметами действия _______________
Былдырлауы/Лепет ________________________________________________
Ересек адамның сөзін түсінуі/Понимание речи взрослого _________________
Алғашқы сөздері/Первые слова ______________________________________
Алғашқы сөздері/Первые фразы  _____________________________________
Тазалық дағдыларын менгеру/Усвоение навыков опрятности  _____________
Өзіне қызмет көрсету дағдыларын менгеру/Усвоение навыков самообслуживания 
_________________________________________________________________

Мінез-құлықтарының даму ерекшеліктері
(туылған кезінен бастап қазіргі кезге дейін)

Особенности развития 
(с момента рождения и до настоящего времени)

Аурулары (туылғаннан бастап қазіргі кезге дейін) ________________________
Заболевания (перенесенные с рождения и до настоящего времени) ________
тырысқақ ұстамалары/судороги  ______________________________________
нейроинфекциялар/нейроинфекции ___________________________________
бас-ми жарақаты/черепно-мозговая травма  ____________________________
реанимация фактілері/факты реанимации ______________________________
вакцинадан кейінгі асқынулар/поствакциональные осложнения  ____________
жұқпалы аурулар/инфекционные заболевания  __________________________
соматикалық аурулар/соматические заболевания ________________________
кіші жəне үлкен дəретінің ұстамауы (сирек, кейде жиы), тұтығу, тартылулар, 
мəжбүрлі қозғалыстар, аллергия, диатез, дисбактериоз ___________________
недержание мочи, кала (редко, иногда, часто) ___________________________
заикание тики, навязчивые движения, аллергия, диатез, дисбактериоз  ______
Отбасылық анамнез /Семейный анамнез  _______________________________
Балабақшада болуы/Пребывание в детском саду  ________________________
Бейімделу ерекшеліктері/Особенности адаптации ________________________
Бағдарламаны игеруі/Усвоение программы  _____________________________
Мектепте оқу кезеңі:қанша жасынан бастап оқыды  _______________________
Период школьного обучения: начал учиться _____________________________
Оқу мекемесінің түрі/Тип организации __________________________________
Сыныптарды ауыстыруы/Дублирование класса  __________________________
Оқу барысындағы қиындықтар/Трудности обучения _______________________

Баланың психикалық даму проблемаларының тарихы. 
Баланың даму барысындағы əлеуметтік жағдай. 

Социальная ситуация развития ребенка. 
История проблем психического развития ребенка

Отбасының əлеуметтік сипаттамасы
ерекшеліктерсіз, əлеуметтік-педагогикалық тексеруді қажет етеді ___________
Социальная характеристика семьи
без особенностей; нуждается в социально педагогическом обследовании
Ата-ана тəрбиесінің түрі мен жағдайлары _______________________________
Тип и условия родительского воспитания _______________________________

Баланың психикалық даму проблемаларының тарихы
История проблем психического развития ребенка

Невропатологтың тексерулері/Обследования ребенка невропатологом ______
Психиатрдың тексерулері/Обследования ребенка психиатром  _____________
Психологтың тексерулері/Обследования ребенка психологом ______________
Логопедтің тексерулері/Обследования ребенка учителем-логопедом ________
Педагогтың тексерулері/Обследования ребенка педагогом  ________________
Окулистің тексерулері/Обследования ребенка окулистом __________________
Сурдологтың тексерулері/Обследование сурдологом  _____________________

Параклиникалық зерттеулердің қорытындылары
Результаты параклинических исследований

Əлеуметтік педагогтің қорытындысы/Заключение социального педагога  _____
Қосымша ақпарат/Дополнительная информация _________________________

ПМПК-ның жалпы қорытындысы (медициналық анғарым, 
психологиялық-педагогикалық қорытынды)

Общее заключение ПМПК (медицинский диагноз, 
психолого-педагогическое заключение):

Ерекше пікір/Особое мнение __________________________________________
Ұсынымдар/Рекомендации  ___________________________________________
ПМПК меңгерушісі/Заведующий ПМПК  _________________________________
ПМПК мамандары /Специалисты ПМПК  ________________________________

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар 
қызметiнің үлгілік қағидаларына 5-қосымша

Нысан
Жолдама/Направление

Берілді/Дано _________________________________________________________________
Т.А.Ə (ол болған жағдайда) / Ф.И.О. ребенка (при его наличии)
«_____» _______туылған жылы / г.р.
мекенжайына тұратын: / проживающего (ей) по адресу:_____________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Жолданады / Направляется ___________________________________________________

______________________________________________________________________________.

ПМПК менгерушісі/Заведующий (ая) ПМПК_______________________________________
«_____»____________________________ 20_____ж/г.
 М. О./М. П. 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 бұйрығына 8-қосымша

Оңалту орталығы қызметінің үлгілік қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Оңалту орталығы қызметінің осы үлгілік қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) оңалту 
орталықтарының (бұдан əрі - Орталық) қызмет тəртібін айқындайды. 

2. Орталық арнайы түзетуші топтық, шағын топтық жəне жеке дамытушы бағдарламаларды 
іске асыратын Орталық басшысы бекіткен арнайы білім беру ұйымдарының бірі болып та-
былады жəне туылғаннан он сегіз жасқа дейінгі ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар 
мен жасөспірімдерге кешенді психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсету 
үшін құрылған. 

3. Орталық білім беру ұйымдарында түзету педагогикалық көмек болмағанда, сондай-
ақ білім беру ұйымдарында түзету-педагогикалық көмек болмаған жағдайда үйде оқитын 
оқушыларды психологиялық-педагогикалық түзеуге көмек көрсетеді. 

4. Елді мекенде арнайы ұйымдар болмаған жағдайда Орталық ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балалардың барлық санатына түзету көмегін көрсетеді. 

2-тарау. Оңалту орталықтары қызметінің тəртібі
5. Оқыту мазмұны осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Орталық басшысы 

бекіткен жеке дамыту бағдарламасымен (бұдан əрі - ЖДБ) айқындалады. ЖДБ ерекше білім 
беруге қажеттілігі бар балалардың психофизикалық жəне сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері 
мен жеке мүмкіндіктері ескеріліп əзірленеді жəне баланың негізгі даму: сөйлеу тілі, танымдық, 
əлеуметтік-эмоционалдық, моторлық жəне өзіне-өзі қызмет көрсету аясын қамтиды. 

Мамандар (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, логопед-мұғалім (логопед), 
педагог-психолог, психолог, əлеуметтік педагог) ЖДБ-ны құру үшін баланың психофизикалық 
жағдайын кешенді тексеруді жүргізеді. 

Өткен кезеңде жеткізілген нəтижелерді ескере отырып, түзету жұмысының міндеттерін 
өзгерту жылына екі рет жəне көрсеткіш бойынша өткізу мерзімімен қайта кешенді бағалау 
барысында жүргізіледі.

6. Орталықтағы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар ата-аналарының (заңды 
өкілдерінің) келісімімен психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар (бұдан 
əрі - ПМПК) қорытындысы бойынша қабылданады. 

7. Орталыққа ерекше білім беруге қажеттілігі бар туылғаннан үш жасқа дейінгі ерте жастағы 
балалар басымдылық тəртіпте қабылданады. 

8. Орталықта болу ұзақтығы баланың денсаулығы жағдайы туралы медициналық 
қорытындымен айқындалады.

9. Орталықта түзете-дамыту процесін ұйымдастыру «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
сəйкес жылдық оқу жоспарымен жəне оқу сабақтары кестесімен реттеледі. 

10. Орталықта үй-жай болған жағдайда балалар қысқа мерзімде болатын күндізгі топтар, 
ата-аналар (заңды өкілдер) үшін консультациялық пункттер құрылады. 

11. Топтар бір жас шамасы немесе əр түрлі жас шамасы бойынша балалардың 
психофизикалық жəне сөйлеу тілінің даму деңгейін ескере отырып жинақталады. 

12. Топтардың толымдылығы балалардың санаты мен жасын ескере отырып «Білім 
беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 
29 желтоқсандағы №179 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 
жылы 17 ақпанда № 10275 тіркелді) сəйкес белгіленеді. 

13. Орталықтағы оқушылардың контингентіне қарай «Мемлекеттік білім беру ұйымдары 
қызметкерлерінің үлгі штаттарын жəне педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 
лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 
қаңтардағы №77 Қаулысына сəйкес олигофренопедагог, логопед-мұғалім (логопед), сурдопе-
дагог, тифлопедагог, педагог-психолог, əлеуметтік педагог, ем дене щынықтыру нұсқаушысы, 
музыкалық ырғақ педагогі, əдіскер, тəрбиеші, массажист-медбике, тіркеуші, шаруашылық ісі 
бойынша орынбасар, бухгалтер қызметін жүзеге асырады.

14. Орталықта оқу-тəрбие, түзете-дамыту жұмысын педагогтер, психологтар, мұғалімдер, 
тəрбиешілер жүзеге асырады.

Оңалту орталығы қызметінің үлгілік қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Жеке-дамытушы бағдарлама

1. Төлқұжаттық бөлім 
1.1. Бала жəне оның отбасы туралы мəліметтер

Тегі ________________________________________________________ ____
Аты_____________________________________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда)______________________________________
Орталыққа келу күні _______________________________________________
Туылған күні, айы, жылы ___________________________________________
Мекенжайы ______________________________________________________
Телефоны _______________________________________________________
Ата-анасы:  ______________________________________________________
Анасы __________________________________________________________
Жасы ___________________Білімі___________________________________
Жұмыс орны_____________________________________________________
Əкесі ___________________________________________________________
Жасы __________________Білімі____________________________________
Жұмыс орны_____________________________________________________
Бала тəрбиесіне қатысатын басқа адамдар:___________________________
Басқа білім беру ұйымдарына баруы: ________________________________
Ана тілі _________________________________________________________
Оқыту тілі _______________________________________________________
Тұрмыстағы қолданыс тілі _________________________________________
Оқыту түрі_______________________________________________________
Мүгедектігі туралы деректер (болған жағдайда): санаты, себебі, 
мүгедектік мерзімі ________________________________________________
ПМПК қорытындысы ______________________________________________
Ата-анасының өтініші______________________________________________
ПМПК мамандарының ұсынысы _____________________________________

1.2 Түзету көмегінің түрлерін есепке алу
Баланың Т.А.Ə (болған жағдайда) ___________________________________
Қорытынды: _____________________________________________________
Мамандардың қызмет көрсету уақыты: 
№ кезең ______/________ № кезең _____/________
№ кезең ______/________ № кезең____/ _________

Мемлекеттік білім беру 
стандарты аясында 
көрсетілетін түзету 
көмегінің түрлері
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Толық күндік топтарға бару
Қысқа мерзімді топтарға 
бару
Логопедтің сабағы (жеке)
Логопедтің сабағы (шағын 
топпен)
Арнайы педагогтың сабағы 
(жеке)
Арнайы педагогтың сабағы 
(шағын топпен)
Психологтың сабағы (жеке)
Психологты сабағы (шағын 
топпен)
Отбасына кеңес беру
Музыкалық-ырғақ 
сабақтары (шағын топпен)
Психофизикалық жағдайға 
командалық баға беру
Əлеуметтік педагог кон-
сультациялары 

ЕДШ дəрігері Жылына 2 рет
Невролог дəрігері Жылына 2 рет
ЕДШ (шағын топпен)
ЕДШ (жеке)
Дəрігер-педиатр Көрсеткіш бойынша
Физиотерапевт дəрігері Көрсеткіш бойынша
Массаж Көрсеткіш бойынша
Физиоемдеу Көрсеткіш бойынша

Оңалту орталығының басшысы: ________________

1.3. Көрсетілетін түзету көмегінің түрлерін есепке алу

Баланың Т.А.Ə (болған жағдайда) ___________________________________
Қорытынды:  _____________________________________________________
Жауапты маман __________________________________________________
Қызмет көрсету уақыты: _______ бастап ________дейін
_______ бастап ________дейін

Мемлекеттік білім беру стан-
дарты аясында көрсетілетін 

түзету көмегінің түрлері
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Айына көрсетілетін қызмет саны
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Толық күндік топтарға бару
Толық емес күндік топтарға бару
Жеке логопедтің сабағы 
Шағын топтық логопедтің сабағы 
Арнайы педагогтің сабағы (жеке)
Арнайы педагогтың сабағы 
(шағын топпен)
Психологтың сабағы (жеке)
Психологтың сабағы (шағын 
топпен)
Психологтың сабағы (отба-
сымен)
Музыкалық-ырғақ сабақтары 
(шағын топпен)
ЕДШ дəрігері
ЕДШ (шағын топпен)
ЕДШ (жеке)
Дəрігер-педиатр
Физиотерапевт дəрігері
Емдік уқалау
Физиоемдеу
Командалық бағалау
ПМПК кеңесу

Оңалту орталығының басшысы: ________________

1.4. Баланың орталықта болу есебі
Кезең 
нөмірі

Жоспар бойынша 
болу уақыты

Жеке дамыту 
бағдарламасындағы 

өзгерістер

Себептері Маманның 
қолы

Басшысы: ________________

2. Бала туралы ақпаратты жинау
2.1 Бала дамуының қысқаша тарихы

Моторикалық дамуы:
Мойнын ұстау:______ отыру:______ еңбектеу: _______ жүру_______ай
Сөйлеу тілінің дамуы
Былдыр: ____________________________________________________
Ересек адамның сөзін түсіну: ___________________________________
Сөздерді айту: _______________________________________________
Алғашқы сөз тіркестері:  _______________________________________
Психикалық дамуы:
Жандану кешені: _____________________________________________
Ұқыптылық пен өзіне өзі қызмет көрсету дағдылары: _______________
Заттарпен алғашқы іс-əрекеттері: _______________________________
Процесуальды ойын:  _________________________________________
Оқиғалы ойын: _______________________________________________
Оқиғалы-рөлдік ойын:  _________________________________________
Отбасы анамнезі: _____________________________________________

Жеке бағдарлама бойынша жұмыс істейтін мамандар:
Т.А.Ə. ол болған жағдайда Қолы 

Жауапты маман
Психолог 
Арнайы педагог
Логопед
Невролог дəрігері
ЕДШ дəрігері
ЕДШ мұғалімі
Музыкалық ырғақ педагогі
Дəрігер-педиатр
Физиотерапевт
Емдік уқалау маманы
Əлеуметтік педагог
Тəрбиеші – педагог

2.2 Психофизикалық дамуын бағалау хаттамасы
(баланың еркін іс-əрекеті мен берілген тапсырмаларға реакциясын сипаттау)

№ Топ құрамы Өткізу уақыты Келісемін Қолы 
1
2
3
4

2.3 Түзете-дамыта оқытудың басындағы баланың 
психофизикалық даму жағдайы:

2.3.1 Дамудың əлеуметтік жағдайы (бала мен ата-ана қарым-қатынасының ахуалы, отбасының 
ішкі қарым-қатынасы, отбасынан тыс қарым-қатынас)___________________________________

2.3.2 Сөйлеу тілінің дамуы:
(артикуляциялық аппаратының жағдайы, дыбыс шығару, фонетикалық есту қабілеті, 

импрессивті, экспрессивті сөйлеу тілі, буындық құрылым, байланыстыра сөйлеу, ауызша жəне 
жазбаша сөйлеу тілі)_____________________________________________________________

2.3.3 Білім мен іс-əрекетті орындау тəсілдерінің қоры
2.3.4 (білім мен түсінік қоры, ойын, заттық əрекет, конструктивті қызмет)___________________
2.3.5 Өзіне-өзі қызмет көрсету дағдылары________________________________________
2.3.6 Моторика (ірі, ұсақ)_______________________________________________________

Бекітемін: «____» 20 ____ж.
Əдіскер (қолы) ____ ____

3. Түзете-дамыту бағдарламасы

Бағдарламаның құрылу уақыты:_____________Т.А.Ə. (ол болған жағдайда) 
____________________________________Жасы:____

Оқытуу кезеңі Түзетудің негізгі мақсаттары Міндеттері Мақсатқа жету

Мамандар (бейіні) _____________________________________________

4. Түзету сабақтары кезеңі аяқталған кездегі баланың психофизикалық даму 
жағдайы (I кезең, II кезең, III кезең)

Кезең нөмірі Психофизикалық даму жағдайы Маманның қолы қолы

Басшысы: ________________

5. Түзету көмегінің нəтижелері

5.1 Балдық бағалау (-1 – нашарлау; 0 – өзгеріссіз, 1 –жақсаруы; 2 – мақсаттың толық орын-
далмауы, 3 – мақсаттың орындалуы): _______________________________

Түзете оқытудың аяқталу күні___________________________________
Қайда жіберілді (шығарылуы) ___________________________________
5.2. Мамандардың қорытындысы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 ақпандағы №66 бұйрығына 9-қосымша

Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері қызметінің үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері қызметінің үлгілік қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттерінің (бұдан əрі - ППТК) 
қызмет тəртібін айқындайды. 

2. ППТК арнайы түзетуші топтық, шағын топтық жəне жеке дамытушы бағдарламаларды 
іске асыратын жəне ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға кешенді психологиялық-
педагогикалық көмек көрсету үшін құрылатын арнайы білім беру ұйымдарының бірі болып 
табылады. 

2-тарау. Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері қызметінің тəртібі
3. ППТК-не балаларды жіберу жəне орналастыру ата-аналардың (заңды өкілдердің) 

келісімімен ПМПК қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Балаларды ППТК-не қабылдау 
жыл бойы жүргізіледі.

4. ППТК психологиялық-педагогикалық көмекті ПМПК қорытындысы негізінде туылғаннан 
он сегіз жасқа дейінгі ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға: 

1) көру қабілеті бұзылған;
2) есту қабілеті бұзылған;
3) сөйлеу тілінің бұзылыстары бар;
4) сөйлеу тілінің дамуы тежелген;
5) тірек-қимыл аппараты қызметінің бұзылысы бар; 
6) зерде бұзылыстары бар;
7) психикалық дамуы тежелген; 
8) эмоциялық-ерік əрекетінде жəне мінез-құлқында бұзылыстары бар;
балаларға көрсетеді.
Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 

түзету-педагогикалық көмек болмаған жағдайда, сондай-ақ орта білім беру ұйымдарына 
тіркелген үйде оқитын балаларға түзету-педагогикалық көмек болмаған жағдайда ППТК ондағы 
білім алушыларға психологиялық-педагогикалық түзету көмегін көрсетеді. 

5. Түзете-дамыта оқытудың мазмұны осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
жеке дамыту бағдарламасымен (бұдан əрі - ЖДБ) айқындалады. ЖДБ ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балалардың психофизикалық жəне сөйлеу тілінің дамуы мен жеке мүмкіндіктерін 
ескере отырып əзірленеді жəне баланың негізгі даму: сөйлеу тілі, танымдық, əлеуметтік-
эмоционалдық, моторикалық жəне өзіне-өзі қызмет ету аясын қамтиды. 

ЖДБ құру үшін баламен түзету жұмысының басым бағыттарын одан əрі анықтау үшін 
оның психофизикалық жағдайын кешенді тексеруді мамандар (олигофренопедагог, сурдо-
педагог, тифлопедагог, мұғалім-логопед (логопед); педагог-психолог, психолог, əлеуметтік 
педагог) жүргізеді. 

6. ППТК-дегі түзете-дамыту процесін ұйымдастыру «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына 
сəйкес жылдық оқу жоспарымен жəне сабақ кестесімен реттеледі. 

7. ППТК-дегі ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға түзете-дамыту тұрғысынан 
оқытуды ұйымдастырудың формалары жеке немесе шағын топтық жəне топтық сабақтар, 
консультативтік сабақтар, қысқа мерзімді топтар болып табылады. 

Топтар бір жас шамасы немесе əртүрлі жас шамасы қағидалар бойынша жинақталады. 
Топтар саны ППТК жəне түзету-педагогикалық жұмысты жүзеге асыру үшін арнайы 
жағдайлардың болуымен айқындалады.

8. Сабақтың ұзақтығы ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланың жасына байланысты:
1) жеке сабақтар – 20-30 минутты;
2) екіден бес жасқа дейінгі мектепке дейінгі кіші жастағы балаларға арналған топтық 

сабақтар – 35-40 минутты;
3) мектепке дейінгі ересек бестен жеті жасқа дейінгі жəне мектеп жасындағы алтыдан он 

сегіз жасқа дейінгі балаларға арналған топтық сабақтар – 35 минутты құрайды. 
9. «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын жəне педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысына сəйкес ППТК-
де олигофренопедагог, мұғалім-логопед (логопед), сурдопедагог, тифлопедагог, педагог-
психолог лауазымдары есеппен əр топқа 1 штаттық бірлік қарастырылады. білім алушылар 
санына байланысты, əлеуметтік педагог, емдік дене тəрбиесі нұсқаушысы, музыкалық ырғақ 
бойынша педагог, əдіскер, тəрбиеші, медбике-массажист, тіркеуші қызметін жүзеге асырады.

Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері қызметінің 
үлгілік қағидаларына қосымша

Нысан
1. Төлқұжаттық бөлім 

1.1. Бала жəне оның отбасы туралы мəліметтер 

Тегі: _____________________________________________________________
Аты :  ____________________________________________________________
Əкесінің аты: ______________________________________________________
ППТК-не келген күні ________________________________________________
Туған күні, айы, жылы  ______________________________________________
Мекенжайы _______________________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Ата-анасы ________________________________________________________ 
Анасы  ___________________________________________________________
Жасы ______________________________Білімі _________________________
Жұмыс орны  ______________________________________________________
Əкесі _____________________________________________________________
Жасы ______________________________Білімі__________________________
Жұмыс орны _______________________________________________________
Бала тəрбиесіне қатысатын басқа адамдар: _____________________________
Білім беру ұйымдарына баруы:  _______________________________________
Ана тілі  ___________________________________________________________
Оқыту тілі  _________________________________________________________
Тұрмыстағы қолданыс тілі   ___________________________________________
Оқыту түрі:  ________________________________________________________
ПМПК қорытындысы_________________________________________________

Ата-анасының өтініші  _____________________________________________
ПМПК мамандарының ұсынысы _____________________________________

1.2. Көрсетілетін түзету көмек түрлерін есепке алу

Баланың ТАƏ (бар болса) 
Қорытынды _________
Мамандардың қызмет көрсететін уақыты: 
№ кезең ______/________ № кезең _____/________

Мемлекеттік білім беру 
стандарты аясын-

да көрсетілетін түзету 
көмегінің түрлері
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Толық күндік топтарға бару
Қысқа мерзімді топтарға 
бару
Жеке логопедтің сабақтары
Шағын топтық логопедтің 
сабақтары
Арнайы педагогтің сабағы 
(жеке)
Арнайы педагогтің сабағы 
(шағын топтық)
Психологтың сабағы (жеке)
Психологтың сабағы (шағын 
топтық)
Отбасына кеңес беру
Музыкалық-ырғақтық 
сабақтар (шағын топтық)
Психофизикалық жағдайды 
командалық бағалау 
Əлеуметтік педагогтің/
қызметкердің кеңес беруі
ЕДШ дəрігері Жылына 2 рет
Невролог дəрігері Жылына 2 рет 
ЕДШ (шағын топтық)
ЕДШ (жеке)
Педиатр-дəрігер Көрсеткіш бойынша
Физиотерапевт дəрігері Көрсеткіш бойынша
Массаж Көрсеткіш бойынша
Физиоемдеу Көрсеткіш бойынша

Басшы: ________________

1.3. Көрсетілетін түзету көмек түрлерін есепке алу

Баланың ТАƏ (ол болған кезде) _______________________________
Қорытынды:  _______________________________________________
Жауапты маман ____________________________________________
Мамандардың қызмет көрсететін уақыты: ______ - ________дейін 
                            ______ - ________ дейін

Мемлекеттік білім беру стан-
дарты аясында көрсетілетін 

түзету көмегінің түрлері

Ұсынылған Орындалған
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тілетін 
қызмет 
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ұзақ-
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Қа
ңт

ар
 

Ақ
па

н 
На

ур
ы

з 
Сə

уі
р 

М
ам

ы
р 

М
ау

сы
м 

Ш
іл

де
 

Та
мы

з 
Қы

рк
үй

ек
Қа

за
н 

Қа
ра

ш
а 

Ж
ел

то
қс

ан
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Толық күндік топтарға бару
Толық емес күндік топтарға 
бару
Жеке логопедтің сабақтары
Шағын топтық логопедтің 
сабақтары
Арнайы педагогтің сабағы 
(жеке)
Арнайы педагогтің сабағы 
(шағын топтық)
Психологтың сабағы (жеке)
Психологтың сабағы (шағын 
топтық)
Отбасына кеңес беру
Музыкалық-ырғақтық сабақтар 
(шағын топтық)
ЕДШ дəрігері
Невролог дəрігері
ЕДШ (шағын топтық)
ЕДШ (жеке)
Педиатр-дəрігер
Физиотерапевт дəрігері
Массаж 
Физиоемдеу
Командалық бағалау
ПМПК кеңес беруі

Басшы ________________

1.4 Баланың болу есебі
Кезең 
нөмірі

Жоспарланған 
болу уақыты

Жеке дамыту 
бағдарламасындағы 

өзгерістер

Себептері Маманның 
қолы

 Басшы ________________

2. Бала туралы ақпаратты жинау
2.1 Бала дамуының қысқаша тарихы

Қимыл-қозғалыс дамуы:
Басын ұстау:______ отыру:______ еңбектеу: _______ жүру______________ай
Сөйлеу тілінің дамуы_______________________________________________
Былдыр: _________________________________________________________
Ересек адамның сөзін түсіну: ________________________________________
Сөздерді айту: ____________________________________________________ 
Алғашқы сөз тіркестері: _____________________________________________
Психикалық дамуы:
Жандану кешені ___________________________________________________
Ұқыптылық пен өзіне-өзі қызмет көрсетуі _______________________________
Затпен алғашқы іс-əрекеттері  ________________________________________
Процесуалды ойын _________________________________________________
Оқиғалы ойын  _____________________________________________________
Оқиғалы-рөлдік ойын: _______________________________________________
Отбасы анамнезі:  __________________________________________________

Жеке бағдарлама бойынша жұмыс істейтін мамандар:
Мамандар ТАƏ (болған жағдайда) Қолы 

Жауапты маман
Психолог 
Арнайы педагог
Логопед
Невролог дəрігері
ЕДШ дəрігері
Емдік дене шынықтыру мұғалімі
Музыкалық ырғақ жөніндегі педагог
Педиатр
Физиотерапевт
Массажист
Əлеуметтік педагог
Тəрбиеші - педагог

2.2. Психофизикалық дамуын бағалау хаттамасы 
(баланың еркін іс-əрекеті мен берілген тапсырмаларға реакциясын сипаттау)

№ Мамандар құрамы Өткізу уақыты Келісемін Қолы 

 

2.3 Түзете-дамыта оқытудың басталу кезеңіндегі баланың психофизикалық даму жағдайы
___________________________________________________________________________
2.3.1 Дамудың əлеуметтік жағдайы (балалар мен ата-аналар қатынасының ерекшелігі, 

отбасының ішкі қарым-қатынас ерекшелігі, отбасыдан тыс жағдайдағы қарым-қатынас ерекш
елігі)___________________________________________________________________________

2.3.2 Сөйлеу тілінің дамуы:
(артикуляция аппаратының жағдайы, дыбыс шығару, фонетикалық есту қабілеті, 

импрессивті, экспрессивті сөйлеу тілі, буындық құрылым, байланыстырып сөйлеу тілі, ауызша 
жəне жазбаша сөйлеу тілі)________________________________________________________

2.3.3 Білім мен іс-əрекетті орындау тəсілдерінің қоры
(түсінік пен білім қоры, ойын, заттық əрекет, конструктивті əрекет)____________________
2.3.4 Өзіне өзі қызмет көрсету дағдылары________________________________________

Бекітемін: « ____ »      20__ж.
Əдіскер (қолы) _________________

3. Түзете-дамыту бағдарламасы

Бағдарламаның құрылу уақыты:_____ ТАƏ (бар болса) _____________________
Жасы ___________________________
Мамандар (бейіні)_________________

Оқу кезеңі Түзетудің негізгі мақсаттары Міндеттері Мақсатқа жету

4. Түзету сабақтары кезеңі аяқталған кездегі баланың психофизикалық даму 
жағдайы (I кезең, II кезең, III кезең)

Кезең нөмірі Психофизикалық даму жағдайы Маманның қолы

Басшы ____________________

5. Түзету көмегінің нəтижелері

5.1 Балдық бағалау (1 – нашарлау; 0 – өзгеріссіз, 1 – жақсару; 2 – мақсаттың толық орын-
далмауы, 3 – мақсаттың орындалуы):  ______________________________________

Түзете-оқытудың аяқталу күні   _________________________________________
Қайда жіберілді (шығарылуы) __________________________________________

5.2. Мамандардың қорытындысы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14995 бо-
лып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 17 ақпан         №70        Астана қаласы

«Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Отбасы жəне балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сəуірдегі 
№ 198 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11184 бо-
лып тіркелген, 2015 жылғы 18 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық актілер жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу 
мерзімін ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын 
қорғау комитеті (З.Ж. Оразалиева) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында рес-
ми жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталон-
дық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 

құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң 
департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар  Ұлттық экономика министрі
министрі   _______________ Т. Сүлейменов
________________ Д. Абаев  2017 жылғы 27 ақпан
2017 жылғы 28 ақпан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 17 ақпандағы №70 бұйрығына 1 – қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 13 cəуірдегі № 198 бұйрығына 12–қосымша

«Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті (бұдан 

əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды тапсырған сəттен бастап – 15 (он бес) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді.
2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ 

уақыты – 15 минут;
3) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат 

берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – осы мемлекеттік қызмет стандартының 

10-тармағында қарастырылған жағдайлар жəне негіздер бойынша бала асырап алу жөніндегі 
агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту туралы не бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккре-
диттеу мерзімін ұзартудан бас тарту жөніндегі дəлелді шешімі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны - қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияда: 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса 
алғанда белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз.

Құжаттарды қабылдау жеделдетіп қызмет көрсетусіз, көрсетілетін қызметті алушының 
Мемлекеттік корпорация бөлімінін таңдауы бойынша, «электронды» кезек күту тəртібімен жүзеге 
асырылады, «Электронды үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
көрсетілетін қызметті алушының өтініші;

2) бала асырап алу жөніндегі агенттіктің сенім білдірген адамға берген нотариатта 
куəландырылған сенімхаты.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттар мəліметтерін, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері жəне көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері көрсетілген қызметті алушыдан мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді пайдалануға 
келісімін алады.

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру басын растайтын құжатты (не но-
тариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды қабылдау 
туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нəтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін тапсырады. Көрсетілетін қызметті 
алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бой-
ынша көрсетілетін қызметті беруші 1 жұмыс күні ішінде дайын нəтижені көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер:
1) 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексі нормаларының сақталмауы;
2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды 
күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның 
негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланы-
сты арнаулы құқығынан айырылуы бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады;

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпора-
ция ның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін 
қыз мет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 

əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым пошта арқылы, портал арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы қолма-қол қабылданады.

Жеке немесе заңды тұлғаның арызында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда), 
пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

 Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай жəне 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорациясының басшысына жіберіледі.

Қызметті берушінің кеңсесінде немесе мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сонымен 
бірге пошта арқылы келіп түскен шағымның қабылданғанын растау оның тіркелуі (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымның ілеспе хатына 
қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш білдіргенде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 
телефоны бойынша алуға болады.

Портал арқылы өтініштерді жолдау кезінде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» көрсетілетін қызметті беруші тарапынан шығымдарды өңдеу барысында 
(жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарастыру немесе қарастырудан бас тарту 
туралы жауап) жаңартылып отыратын ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелгеннен күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қарастыруға жатады. Шағымды қарастыру нəтижесі туралы дəлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға пошта арқылы жіберіледі, портал арқылы немесе Мемлекеттік 
корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қарастыруға жатады.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану туралы ақпаратты мемлекеттік қызмет 
көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 теле-
фоны бойынша алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы 
нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға қажет болған жағдайда 1414, 8 800 0807777 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгінсе, мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттар 
қабылдауды тұрғылықты жеріне бара отырып мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің: www.bala-kkk.kz интернет-ресурсында;
3) Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz интернет-ресурсында;
4) egov.kz. порталында орналасқан.
15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен жағдайы туралы 

ақпаратты мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алу мүмкіндігіне ие.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz, көрсетілетін 
қызметті берушінің интернет-ресурстарында орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777.

«Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы

_______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

бала асырап алу жөніндегі агенттіктің
cенім білдірген адамы 

______________________________________
(байланыс телефондарын көрсете отырып,

қысқартусыз толық агенттіктің атауы, 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Өтініш
Сізден бала асырап алу жөніндегі агенттікті______________________________________ 
              (агенттіктің жəне ол орналасқан мемлекеттің атауы)
аккредиттеу мерзімін ұзарту мəселесін қарастыруды сұраймын.

 Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

«___» _______ 20__ жыл   ____________________________
    сенім білдірілген адамның қолы

 «Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу мерзімін ұзарту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы

қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Респуб-

лика сы Заңының 20-бабының 2 - тармағын басшылыққа алып, «Азаматтарға арналған үшін 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының 
№ __ бөлімі

____________________________________________________________________
   (мекенжайды көрсету)
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес Сіз ұсынған 

құжаттар топтамасының толық болмауына байланысты
____________________________________________________________________
  (мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы)
мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:
 Жоқ құжаттардың атауы:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3)....
 Осы қолхат əр тарапқа біреуден екі данада жасалды.
Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
(Мемлекеттік корпорациясының қызметкері)     __________________
                 (қолы)
Орындаушының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) _____________________________
Телефоны ___________________________________________________________

Қабылдаушының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) ____________________________
    (көрсетілетін қызметті алушының қолы)
«____» _____________ 20__ жыл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14979 бо-
лып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 ақпан          №76      Астана қаласы

«Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды 
тамақтандыруды ұйымдастыру және мектепке дейінгі 

білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға білім 

беру ұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы 
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты 
тауарлар сатып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 717 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабы 
3-тармағының 11) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру жəне 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға білім беру ұйымдарында тəрбиеленуші жəне білім алушы балаларды 
тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 31 желтоқсандағы № 717 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12788 болып тіркелген, 2016 жылғы 25 қаңтарда 
«Əділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрық тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Орта білім беру ұйымдарында оқитындарды тамақтандыруды ұйымдастыру жəне мек-

тепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тəрбие алатын жəне оқитын балаларды 

(Соңы. Басы 15-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарлар сатып алу қағидаларын бекіту 
туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Орта білім беру ұйымдарында оқитындарды 

тамақтандыруды ұйымдастыру қағидалары;
 2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім бала-

лар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында 
тəрбие алатын жəне оқитын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты та-
уарларды сатып алу қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды 
тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
 «Орта білім беру ұйымдарында оқитындарды тамақтандыруды ұйымдастыру қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Орта білім беру ұйымдарында оқитындарды тамақтандыруды ұйымдастыру 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білімнің жал-
пы білім беретін бағдарламаларын, мамандандырылған жалпы білім беретін жəне арнайы 
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында (бұдан əрі – орта білім беру 
ұйымдары) ақылы жəне тегін негізде оқитындарға тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ 
оқитындарды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді немесе тауарларды са-
тып алу тəртібін белгілейді.»;

64-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«64. Шарт бөлінген қаражат шегінде тиісті қаржы жылында міндеттемелер бойынша 

бекітілген жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес жасалады жəне шарт мерзімі аяқталғаннан 
кейін өнім беруші тарапынан бұзушылықтар болмаған жағдайда екі реттен көп емес 
ұзартылады.»;

66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«66. Көрсетілетін қызметті жеткізуші беруші жалдау шартын алғаннан кейін білім алушылар-

ды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсеткенге дейін объектінің халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық 
актілерге жəне гигиеналық нормативтерге сəйкестігі (сəйкес еместігі) туралы санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды алады.»;

75-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өнім берушіні тарту осы Қағидалардың 69, 70, 71, 72-тармақтарының ұқсастығы бойын-

ша жүзеге асырылады.»;
77- тармақ алынып тасталсын;
78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «78. Білім беру ұйымдарының медициналық пунктінің медицина қызметкері асхана 

қызметкерлерінің медициналық тексеруден уақытылы өтуін бақылайды.»;
 80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «80. Орта білім беру ұйымдарында ата-аналар комитеті өкілдерінің, мектеп əкімшілігінің, 

білім беру ұйымдарының медициналық пунктінің медицина қызметкерінің жəне басқа 
адамдардың қатысуымен тамақтандырудың сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комис-
сия құрылады. Орта білім беру ұйымының басшысы комиссия төрағасы болып табылады.» ;

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойын-
ша көрсетілетін қызметтерді берушіні немесе тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік 
конкурстық құжаттамаға 3-қосымшада: 

Орта білім беру білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін 
қызметті берушіні немесе тауарларды жеткізушіні таңдау бойынша конкурстық құжаттамаға 
техникалық тапсырмада:

жетінші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Өнім беруші білім беру ұйымының Санитарлық қағидалармен бекітілген нысан бойнша 

дайын өнімнің сапасына (бракераж) бақылау журналын жүргізуге жағдайды қамтамасыз етеді.»;
жиырма төртінші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтің əлеуетті өнім берушісінің 

өтінімдері, егер:
1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республи-

касының Заңына сəйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысу-
шылардың тізілімінде тұрса; 

 2) егер əлеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжатта-
ры жəне (немесе) аталған əлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні таңдау туралы шешім 
қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының 
өкілі болып табылса;

3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса;
4) бір теңге мөлшерінде жəне одан астам салық берешегінің жəне міндетті зейнетақы жарна-

лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегі 
(төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда) болса қабылданбайды.»;

жиырма тоғызыншы бөлім мынадай редакцияда жазылсын: 
«Тауарлардың əлеуетті өнім берушісінің өтінімдері, егер:
1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-

лика сының Заңына сəйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізілімінде тұрса;

 2) егер əлеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжатта-
ры жəне (немесе) аталған əлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні таңдау туралы шешім 
қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының 
өкілі болып табылса;

3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса;
4) бір теңге мөлшерінде жəне одан астам салық берешегінің жəне міндетті зейнетақы жарна-

лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегі 
(төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда) болса қабылданбайды.»;

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру 
бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні немесе тауарларды жеткізушіні таңдау 

жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшада:
 «

11. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа жəне 
ферма қожалығы, жылыжай, бақша шаруашылығы жəне 
басқалары) (кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»
реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

11. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа 
жəне ферма қожалығы, жылыжай жəне басқалары) 
(кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»;
 «

18. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»
реттік нөмірі 18-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

18. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында, астанада тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»;
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойын-

ша көрсетілетін қызметтерді берушіні немесе тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік 
конкурстық құжаттамаға 8-қосымшада:

 «

6. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа жəне 
ферма қожалығы, жылыжай, бақша шаруашылығы жəне 
басқалары) (кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»
реттік нөмірі 6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

6. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа 
жəне ферма қожалығы, жылыжай жəне басқалары) 
(кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»;
 «

9. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»
реттік нөмірі 9-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

9. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында, астанада тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім ба-

лалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға білім беру ұйымдарында 
тəрбиеленуші жəне білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты 
тауарларды сатып алу қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға білім беру ұйымдарында тəрбие алатын жəне оқитын 
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу 
қағидалары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Осы Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тəрбие алатын 
жəне оқитын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды са-
тып алу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың оқу 
бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік мекемелердің (бұдан əрі – ММ), мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кəсіпорындардың (бұдан əрі – МКҚК), шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындардың (бұдан əрі – ШЖҚМК) ұйымдық-құқықтық ны-
санында құрылған білім беру ұйымдарында, сондай-ақ жетім балалар, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда тəрбие алатын жəне оқитын бала-
ларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алудың тəртібін 
белгілейді.»;

48-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«48. Шарт бөлінген қаражат шегінде тиісті қаржы жылында міндеттемелер бойынша 

бекітілген жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес жасалады жəне шарт мерзімі аяқталғаннан 
кейін өнім беруші тарапынан бұзушылықтар болмаған жағдайда екі реттен көп емес 
ұзартылады.»;

57-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өнім берушіні тарту осы Қағидалардың 51, 52, 53, 54-тармақтарының ұқсастығы бойын-

ша жүзеге асырылады.»;
Мемлекеттік мекемелердің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мектепке дейінгі білім 

беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
білім беру ұйымдарында тəрбиеленуші жəне білім алушы балаларды тамақтандыруды 
қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 
2-қосымшада:

Мемлекеттік мекемелердің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
білім беру ұйымдарында тəрбиеленуші жəне білім алушы балаларды тамақтандыруды 
қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 
техникалық тапсырмада:

бесінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Тауарларды жеткізуші əлеуетті өнім берушінің өтінімдері, егер:
1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз 
қатысушылардың тізілімінде тұрса;

 2) егер əлеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары жəне 
(немесе) аталған əлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау 
құқығына ие болса не өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылса;
3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса;

4) бір теңге мөлшерінде жəне одан астам салық берешегінің жəне міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдары бойынша берешегі 
(төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда) болса қабылданбайды.»;

Мемлекеттік мекемелердің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
білім беру ұйымдарында тəрбиеленуші жəне білім алушы балаларды тамақтандыруды 
қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 
6-қосымшада:

 «

6. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа жəне 
ферма қожалығы, жылыжай, бақша шаруашылығы жəне 
басқалары) (кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»
реттік нөмірі 6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

6. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа 
жəне ферма қожалығы, жылыжай жəне басқалары) 
(кемінде 2 балл)

Жоқ
(0 балл)

Бар
(2 балл)

»;
 «

9. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»
реттік нөмірі 9-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 «

9. Əлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
аумағында, астанада тіркелуінің бар болуы

Жоқ
(0 балл)

Бар
(3 балл)

»;
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға білім беру ұйымдарында тəрбиеленуші жəне білім алу-
шы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу 
қағидаларына 6-қосымшада: 

5-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын 

қорғау комитеті (З.Ж.Оразалиева) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А.Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

 
«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі  Қаржы министрі
____________________Е.Біртанов ____________________Б.Сұлтанов
2017 жылғы 27 ақпан  2017 жылғы 28 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
__________________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 28 ақпан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14956 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 ақпан          №84          Астана қаласы

«Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі №198 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Отбасы жəне балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сəуірдегі 
№ 198 бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11184 тіркелген, 2015 жылғы 18 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық актілер 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жетім балаға (жетім балаларға) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге жəне Мемлекеттік корпорацияға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-

ынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын 

сəйкестендіру үшін талап етіледі);
3) егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының (зайыбының) нотариалды расталған келісімі;
4) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) 

«Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа 
қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12127 тіркелген) (бұдан əрі – № 692 бұйрық) бекітілген тізбеге сəйкес ауруының 
жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес 
наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің 
жоқтығы туралы анықтама;

5) 2008 жылға дейін Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған немесе бұзған 
жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куəліктің көшірмесі (түпнұсқасы сəйкестендіру 
үшін талап етіледі);

6) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған 
жағдайда баланың туу туралы куəлігінің көшірмесі (түпнұсқасы сəйкестендіру үшін талап 
етіледі);

7) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының жоқтығын растайтын 
құжаттардың (қайтыс болуы туралы куəлік, ата-ананы ата-ана құқықтарынан айыру, олардың 
ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, əрекетке қабiлетсiз (əрекет қабiлетi 
шектелген) деп тану, оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының 
бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың іздес-
тірілуін, баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, ата-анасының денсаулық 
сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін растайтын құжаттар, баланың (балалардың) 
əдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш) көшiрмелері.

Бала (балалар) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйымдарында тұрған жағдайда баланың (балалардың) туу туралы куəлігін 
жəне көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорацияға тапсырылатын тізбенің 7) 
тармақшасындағы құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұранысы;
2) егер некеде тұрған болса, жұбайының (зайыбының) нотариалды расталған келісімінің 

электрондық көшірмесі;
3) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса жұбайының (зайыбының) № 

692 бұйрықпен бекітілген тізбеге сəйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы 
туралы анықтама, сондай-ақ № 907 бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес наркологиялық жəне 
психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің жоқтығы туралы 
анықтаманың электрондық көшірмелері;

4) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған немесе бұзған 
жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;

5) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған 
жағдайда баланың туу туралы куəлігінің электрондық көшірмесі;

6) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының жоқтығын растайтын 
құжаттардың (қайтыс болуы туралы куəлік, ата-ананы ата-ана құқықтарынан айыру, олардың 
ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, əрекетке қабiлетсiз (əрекет қабiлетi 
шектелген) деп тану, оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының 
бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың 
іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, ата-анасының 
денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін растайтын құжаттар, баланың 
(балалардың) əдейі тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш) 
көшiрмелері.

Порталда электрондық сұранысты қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» жүзеге асырылады.

Бала жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім 
беру ұйымдарында тұрған жағдайда баланың туу туралы куəлігін (бала 2007 жылғы 13 тамызға 
дейін туылған жағдайда) жəне көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорацияға 
тапсырылатын тізбенің 6) тармақшасында көрсетілген құжаттардың электронды көшірмелерін 
тіркеу талап етілмейді.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттары, баланың туу ту-
ралы куəлігі (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін туылған жағдайда), некеге тұру тура-
лы куəлік (2008 жылдан кейін некеге тұрған жағдайда) туралы мəліметтерді, көрсетілетін 
қызметті алушының жəне егер көрсетілетін қызметті алушы некеде тұрған болса, жұбайының 
(зайыбының) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтаманы Мемлекеттік корпора-
ция мен көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет 
көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді 
пайдалануға келісімін береді.

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді:

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлігін (не нотариалды расталған 
сенімхат бойынша оның өкілі) ұсыну кезінде құжаттарды қабылдау туралы қолхат негізінде 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нəтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін тапсырады. Көрсетілетін қызметті 
алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорациясының сұранысы 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорация жібереді.

Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сұранысын қабылдау туралы, сондай-ақ мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні жəне уақыты көрсетілген хабарлама мəртебесі 
жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тар-
мағына сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі 
өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші не Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады. Бұл ретте Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланы тəрбиелеуге үміткер адамның 
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын тексеріп-қарау актісі жоғарыда аталған құжаттар ұсынылғаннан 
кейін күнтізбелік он күн ішінде көрсетілетін қызметті берушімен дайындалады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер:
1) көрсетілетін қызметті алушының кəмелет жасқа толмауы;
2) соттың көрсетілетін қызметті алушыны əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабiлетi 

шектеулі деп тануы;
3) соттың көрсетілетін қызметті алушыны ата-ана құқықтарынан айыруы немесе соттың 

ата-ана құқықтарын шектеуі;
4) өзiне Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген мiндеттердi тиiсiнше 

орындамағаны үшiн қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерінен шеттетілуі;
5) бұрынғы бала асырап алушылардың кiнəсi бойынша бала асырап алудың күшiн жою 

туралы сот шешімі;
6) көрсетілетін қызметті алушының қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерін жүзеге асыруға 

кедергі келтіретін ауруының болуы;
7) көрсетілетін қызметті алушының тұрақты тұратын жерінің жоқтығы;
8) қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу кезінде қасақана қылмыс жасағаны үшін 

жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы, сондай-ақ осы тармақтың 13) 
тармақшасында аталған адамдар;

9) көрсетілетін қызметті алушының азаматтығының болмауы;
10) анасының қайтыс болуына немесе оның ата-ана құқығынан айырылуына байланысты 

баланың кемінде үш жыл іс жүзінде тəрбиелену жағдайларын қоспағанда, тіркелген некеде 
(ерлі-зайыптылықта) тұрмайтын еркек жынысты адамның өтініші;

11) қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының қамқорлыққа алынушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
ең төмен күнкөріс деңгейімен қамтамасыз ететін табысының болмауы;

12) көрсетілетін қызметті алушының наркологиялық немесе психоневрологиялық дис-
пансерлерде есепте тұруы;

13) адам өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, халық денсаулығына жəне иман-
дылыққа, жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтары, экстремистік не-
месе террористік қылмыстары, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, қылмыс-
тық қудалауға ұшырап отырған немесе ұшыраған адамдар (2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақ-
шалары негізінде өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды қоспағанда).»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz интернет-ресурсында;
3) egov.kz порталында орналасқан.»;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға 

сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Баланы (балаларды) патронаттық тəрбиелеуге беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) патронат тəрбиеші болуға тілек білдіргені туралы өтініш (еркін нысанда); 
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын 

сəйкестендіру үшін талап етіледі);
3) егер көрсетілетін қызметті алушы некеде тұрған жағдайда, жұбайының (зайыбының) 

келiсiмi;
4) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) 

«Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа 
қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12127) (бұдан əрі – № 692 бұйрық) бекітілген тізбеге сəйкес ауруының 
жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес 
наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің 
жоқтығы туралы анықтама;

5) білімі туралы мəлімет;
порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұранысы;
2) егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) нотариалды расталған келісімінің 

электрондық көшірмесі;
3) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) № 

692 бұйрықпен бекітілген тізбеге сəйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы 
туралы анықтама, сондай-ақ № 907 бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес наркологиялық жəне 
психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің жоқтығы туралы 
анықтаманың электрондық көшірмелері;

4) білімі туралы мəліметтің электрондық көшірмесі.
Жеке басын растайтын құжаттар, көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде 

тұрса, жұбайының (зайыбының) сотталғандығының болуы не болмауы туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет 
көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді 
пайдалануға келісімін береді.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.

Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сұранысын қабылдау туралы, сондай-ақ шарт жасау ту-
ралы хабарлама жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады. 

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
патронат тəрбиеуші болуға ниет білдірген азаматтардың тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын 
тексеріп-қарау актісі жоғарыда аталған құжаттар ұсынылғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде 
көрсетілетін қызметті берушімен дайындалады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер: 
1) көрсетілетін қызметті алушының кəмелет жасқа толмауы;
2) соттың көрсетілетін қызметті алушыны əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабiлетi 

шектеулі деп тануы;

3) соттың көрсетілетін қызметті алушыны ата-ана құқықтарынан айыруы немесе соттың 
ата-ана құқықтарын шектеуі;

4) өзiне Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген мiндеттердi тиiсiнше 
орындамағаны үшiн қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерінен шеттетілуі;

5) бұрынғы бала асырап алушылардың кiнəсi бойынша бала асырап алудың күшiн жою 
туралы сот шешімі;

6) көрсетілетін қызметті алушының қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерін жүзеге асыруға 
кедергі келтіретін ауруының болуы;

7) көрсетілетін қызметті алушының тұрақты тұратын жерінің болмауы;
8) қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу кезінде қасақана қылмыс жасағаны үшін 

жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы, сондай-ақ осы тармақтың 13) 
тармақшасында аталған адамдар;

9) көрсетілетін қызметті алушының азаматтығының болмауы;
10) анасының қайтыс болуына немесе оның ата-ана құқығынан айырылуына байланысты 

баланың кемінде үш жыл іс жүзінде тəрбиелену жағдайларын қоспағанда, тіркелген некеде 
(ерлі-зайыптылықта) тұрмайтын еркек жынысты адамның өтініші;

11) қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу кезінде көрсетілетін қызметті 
алушының қамқорлыққа алынушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
ең төмен күнкөріс деңгейімен қамтамасыз ететін табысының болмауы;

12) көрсетілетін қызметті алушының наркологиялық немесе психоневрологиялық дис-
пансерлерде есепте тұруы;

13) адам өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, халық денсаулығына жəне 
имандылыққа, жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтары, экстремистік 
немесе террористік қылмыстары, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, 
қылмыстық қудалауға ұшырап отырған немесе ұшыраған адамдар (2014 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 
2) тармақшалары негізінде өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды 
қоспағанда).»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) egov.kz порталында орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке 

қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) бала асырап алуға тілек білдіру туралы өтініш (еркін нысанда); 
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын 

сəйкестендіру үшін талап етіледі);
3) жақын туыстарының бала асырап алуға жазбаша келісімі;
4) жиынтық табыс мөлшері туралы анықтама (жұмыс орнынан жалақысы туралы, кəсіпкерлік 

қызметтен түсетін табысы жəне бірге тұратын барлық отбасы мүшелерінің өзге де табыста-
ры туралы анықтама); 

5) отбасы жағдайы туралы анықтама (2008 жылға дейін некеге тұрған (бұзған) жағдайда, 
некеге тұру (бұзу) туралы куəліктің көшірмесі, бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда, баланың туу туралы куəлігінің көшірмесі) 
(бала бар болғанда);

6) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса жұбайының (зайыбының) 
«Адамның бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа 
қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 692 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12127) (бұдан əрі – № 692 бұйрық) бекітілген тізбеге сəйкес ауруының 
жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес 
наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің 
жоқтығы туралы анықтама;

порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұраныс; 
2) жақын туыстарының бала асырап алуға жазбаша келісімінің электрондық көшірмесі;
3) жиынтық табыс мөлшері туралы анықтаманың электрондық көшірмесі (жұмыс орнынан 

жалақысы туралы, кəсіпкерлік қызметтен түсетін табысы жəне бірге тұратын барлық отбасы 
мүшелерінің өзге де табыстары туралы анықтама);

4) отбасы жағдайы туралы анықтаманың электронды көшірмесі (2008 жылға дейін некеге 
тұрған (бұзған) жағдайда, некеге тұру (бұзу) туралы куəліктің көшірмесі, бала 2007 жылғы 13 
тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда, баланың туу ту-
ралы куəлігінің электрондық көшірмесі (бала бар болғанда); 

5) көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) № 692 
бұйрықпен бекітілген тізбеге сəйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы тура-
лы анықтама, сондай-ақ № 907 бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес бойынша наркологиялық 
жəне психиатриялық диспансерлерде тіркеуде тұрғандығы туралы мəліметтің жоқтығы туралы 
анықтаманың электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының (зайыбының) жеке 
басын куəландыратын, көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрса, жұбайының 
(зайыбының) тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын 
құжаттары туралы мəліметтерді, көрсетілетін қызметті алушының жəне егер некеде тұрған 
болса, жұбайының (зайыбының) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтаманы 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет 
көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді 
пайдалануға келісімін береді.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.

Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұраныстың қабылданғаны туралы мəртебе, сондай-ақ 
хабарлама жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады. 

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
бала асырап алуға үміткер болуға тілек білдірген азаматтардың 

тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын тексеріп-қарау актісі жоғарыда аталған құжаттар 
ұсынылғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде көрсетілетін қызметті берушімен дайындалады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер:
1) көрсетілетін қызметті алушының кəмелет жасқа толмауы; 
2) көрсетілетін қызметті алушыны соттың əрекетке қабiлетсiз немесе əрекетке қабiлеті 

шектеулi деп тануы; 
3) соттың ерлi-зайыптылардың біреуін əрекетке қабiлетсiз немесе əрекетке қабiлеті 

шектеулі деп тануы; 
4) соттың көрсетілетін қызметті алушыны ата-ана құқықтарынан айыруы немесе ата-ана 

құқықтарынан шектеуі;
5) көрсетілетін қызметті алушыны Қазақстан Республикасының заңдарында жүктелген 

мiндеттердi тиiсiнше орындамағаны үшiн қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерінен шеттету;
6) соттың бала асырап алушылардың кінəсінен бала асырап алудың күшiн жоюы;
7) көрсетілетін қызметті алушының қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерін жүзеге асыруға 

кедергі келтіретін ауруының болуы;
8) көрсетілетін қызметті алушының тұрақты тұрғылықты жерінің болмауы; 
9) көрсетілетін қызметті алушының дəстүрлi емес жыныстық бағдарды ұстануы;
10) қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу кезінде қасақана қылмыс жасағаны үшін 

жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы, сондай-ақ осы тармақтың 15) 
тармақшасында аталған адамдар;

11) көрсетілетін қызметті алушының азаматтығының болмауы; 
12) анасының қайтыс болуына немесе оның ата-ана құқықтарынан айырылуына байланы-

сты баланың кемінде үш жыл іс жүзінде тəрбиелену жағдайларын қоспағанда, тіркелген не-
кеде тұрмаған (ерлі-зайыпты болмаған) ер жынысты көрсетілетін қызметті алушының өтініші;

13) көрсетілетін қызметті алушының баланы асырап алған кезде асырап алынған бала-
ны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейімен 
қамтамасыз ететін табысының болмауы;

14) көрсетілетін қызметті алушының наркологиялық немесе психоневрологиялық дис-
пансерлерде есепте тұруы;

15) адам өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, халық денсаулығына жəне 
имандылыққа, жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтары, экстремистік 
немесе террористік қылмыстары, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, 
қылмыстық қудалауға ұшырап отырған немесе ұшыраған адамдарды қоспағанда (2014 жылғы 
4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 
1) жəне 2) тармақшалары негізінде өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адам-
дарды қоспағанда).»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) egov.kz порталында орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бала асырап алу жөніндегі агенттікті аккредиттеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі:
 көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын 

сəйкестендіру үшін талап етіледі);
3) құрылтай құжаттарының нотариалды куəландырылған көшірмелері;
4) тиісті салада қызметті жүзеге асыруға өкілеттігін растайтын, бала асырап алу жөніндегі 

агенттік (бұдан əрі – агенттік) орналасқан мемлекеттің құзыретті органы берген құжаттың 
көшірмесі;

5) агенттіктің өкілеттігін растайтын құжатты берген немесе агенттіктің Қазақстан 
Республикасының аумағында тиісті қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі туралы қызметіне 
бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттің құзыретті органының ұсыным хаты;

6) бала асырап алуға үміткерлерге агенттік ұсынатын, көрсетілетін қызметтердің тізбесі;
7) «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 26 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес асырап алынған балалардың тұрмыс жағдайлары 
мен тəрбиесіне бақылауды жүзеге асыру жəне тиісті есептер беру жөніндегі міндеттеме;

8) бала асырап алушылардың өздері тұратын мемлекетке келген соң асырап алынған 
баланың Қазақстан Республикасының консулдық мекемесінде есепке қойылуын бақылауды 
жүзеге асыру жөніндегі міндеттеме;

9) агенттіктің көрсетілетін қызметті алушыға берген нотариалды куəландырылған сенімхаты;
10) агенттік орналасқан мемлекеттің аумағында немесе Қазақстан Республикасының 

аумағында агенттіктің қызметі тоқтатылған жағдайда, белгіленген тəртіппен асырап алынған 
балалардың өмір сүру жəне тəрбиелену жағдайлары туралы есептер мен ақпаратты беріп 
отыратын органды немесе ұйымды тағайындау туралы агенттік орналасқан мемлекеттің 
құзыретті органының міндеттемесі;

11) агенттік орналасқан мемлекеттің құзыретті органының баланың қайтыс болуы, оған 
қатыгездік көрсету, оның ішінде балаға физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылық 
жасау, сондай-ақ баланың жыныстық тиіспеушілігіне қастық жасау фактісі анықталған кезден 
бастап жиырма төрт сағат ішінде Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын қорғау 
саласындағы уəкілетті органына хабар беру туралы міндеттемесі;

12) агенттік орналасқан мемлекеттің құзыретті органының агенттіктің құрылтай 
құжаттарындағы өзгерістер туралы Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын 
қорғау саласындағы уəкілетті органын хабардар ету туралы міндеттемесі;

портал арқылы:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау;
2) құрылтай құжаттарының нотариалды куəландырылған көшірмелерінің электрондық 

көшірмесі;
3) бала асырап алу жөніндегі агенттік (бұдан əрі – агенттік) орналасқан мемлекеттің 

құзыретті органы берген оның тиісті салада қызметті жүзеге асыруға өкілеттігін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

4) агенттіктің өкілеттігін растайтын құжатты берген немесе агенттіктің Қазақстан 
Республикасының аумағында тиісті қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі туралы қызметіне 
бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттің құзыретті органының ұсыным хатының электрондық 
көшірмесі;

5) бала асырап алуға үміткерлерге агенттік ұсынатын, көрсетілетін қызметтер тізбесінің 
электрондық көшірмесі;

6) «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 26 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес асырап алынған балалардың тұрмыс жағдайлары 
мен тəрбиесіне бақылауды жүзеге асыру жəне тиісті есептер беру жөніндегі міндеттеменің 
электрондық көшірмесі;

7) бала асырап алушылардың өздері тұратын мемлекетке келген соң асырап алынған 
баланың Қазақстан Республикасының консулдық мекемесінде есепке қойылуын бақылауды 
жүзеге асыру жөніндегі міндеттеменің электрондық көшірмесі;

8) агенттіктің көрсетілетін қызметті алушыға берген нотариалды куəландырылған 
сенімхатының электрондық көшірмесі;

9) агенттік орналасқан мемлекеттің аумағында немесе Қазақстан Республикасының 
аумағында агенттіктің қызметі тоқтатылған жағдайда, белгіленген тəртіппен асырап алынған 
балалардың өмір сүру жəне тəрбиелену жағдайлары туралы есептер мен ақпаратты беріп оты-
ратын органды немесе ұйымды тағайындау туралы агенттік орналасқан мемлекеттің құзыретті 
органының міндеттемесінің электрондық көшермесі;

10) агенттік орналасқан мемлекеттің құзыретті органының баланың қайтыс болуы, оған 
қатыгездік көрсету, оның ішінде балаға физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылық 
жасау, сондай-ақ баланың жыныстық тиіспеушілігіне қастық жасау фактісі анықталған кезден 
бастап жиырма төрт сағат ішінде Қазақстан Республикасының баланың құқықтарын қорғау 
саласындағы уəкілетті органына хабар беру туралы міндеттемесінің электрондық көшермесі;

11) агенттік орналасқан мемлекеттің құзыретті органының агенттіктің құрылтай 
құжаттарындағы өзгерістер туралы Қазақстан Республикасының баланың құқықтарын қорғау 
саласындағы уəкілетті органын хабардар ету туралы міндеттемесінің электрондық көшермесі.

Порталда электрондық сұранысты қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» жүзеге асырылады.

Барлық ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген тəртіппен 
заңдастырылады.

Қазақстан Республикасынан тыс жерде берілген құжаттар тиісті шет мемлекеттің 
мемлекеттік тілінде ұсынылады, сондай-ақ қазақ жəне орыс тілдеріне аударылуға жатады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы (қайта тіркеу), көрсетілетін қызметті алушыны жеке кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін мемлекеттік қызметке сұраныстың қабылданғаны туралы мəртебе, сондай-
ақ мемлекеттік қызмет нəтижесін алу күні жəне уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер:
1) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

талаптарға сəйкес болмауы;
2) өз қызметі туралы дəйексіз мəліметтер ұсынылуы;
3) агенттіктің немесе оның филиалдарының жəне (немесе) өкілдіктерінің қызметі туралы 

шет мемлекеттің құзыретті органдарынан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдарынан келіп түскен жағымсыз ақпараттың болуы;

4) агенттік орналасқан мемлекеттегі қолайсыз əлеуметтік-экономикалық, саяси, экологиялық 
ахуал, əскери іс-қимылдардың жүзеге асырылуы;

5) агенттіктің филиалы жəне (немесе) өкілдігі қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзуы;

6) агенттіктің асырап алынған балалардың тұрмыс жағдайлары мен тəрбиесін бақылауды 
жүзеге асыру жəне белгіленген тəртіппен тиісті есептер мен ақпарат беру жөніндегі өз 
міндеттемелерін бұзуы;

7) агенттіктің асырап алынған баланың белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының 
консулдық мекемесінде есепке қойылуын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі өз міндеттемелерін 
бұзуы;

8) агенттіктің өз мемлекеті аумағында қызметінің тоқтатылуы;
9) Қазақстан Республикасының аумағында аккредиттелген агенттіктердің белгіленген 

санынан асуы.»;

4-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық форматта қызмет көрсетудің 

ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар»;
13-тармақ алып тасталсын;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің: www.bala-kkk.kz интернет-ресурсында;
3) egov.kz порталында орналасқан.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын 

қорғау комитеті (З.Ж. Оразалиева) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында, сон-
дай–ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді.

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А.Асыловаға жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

КЕЛІСІЛДІ   КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі 
министрі   _______________ Т.Сүлейменов
________________ Д.Абаев  2017 жылғы 1 наурыз
2017 жылғы 27 ақпан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 24 ақпандағы №84 бұйрығына 2-қосымша

«Жетім балаға (жетім балаларға) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға 
(балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

Бекітемін
Білім бөлімінің (басқармасының)

басшысы
____________________

«___»___________20___жылғы

Қамқоршы (қорғаншы) болуға тілек білдірген адамдардың тұрғын
үй-тұрмыстық жағдайларын тексеріп-қарау

АКТІСІ
Тексеріп-қарау жүргізілген күн  _______________________________________
Тексеріп-қарауды жүргізген __________________________________________ 
(тексеріп-қарауды жүргізген адамдардың _______________________________________

_____________________________ тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы, 
жұмыс орны) Қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 
органның мекенжайы жəне телефоны: ___________________________________ Тексеріп-қарау 
мақсаты ______________________________________________ (қамқоршылық, қорғаншылық) 

1. Қамқоршы (қорғаншы) болуға тілек білдірген азаматтардың жал пы мінездемесі
Тегі _____________________________ Аты ______________________________
Əкесінің аты (бар болған жағдайда)_____________ туған күні _______________
жұмыс орны ________________________ лауазымы  ______________________
білімі ____________________________ азаматтығы   ______________________
Тегі ______________________________ Аты _____________________________
Əкесінің аты (бар болған жағдайда)_____________ туған күні  _______________
Жұмыс орны ________________________ лауазымы  ______________________
білімі ____________________________ азаматтығы  _______________________
Тұрғылықты жері  ____________________________________________________
Некеде ________________________________ ____________________________
 (тұрады, тұрмайды) (неке тіркелген күн)
Күйеуінің бұдан бұрынғы некелері _________, ______________ аралығында
 (иə, жоқ)
Əйелінің бұдан бұрынғы некелері _________, ___________ аралығында (иə, жоқ) 
Балалары ___________________________________________________________
   (бар, жоқ)
Балалары туралы мəліметтер:
 1) Тегі ____________________________ Аты  _____________________________
Əкесінің аты (бар болған жағдайда)_______________ туған күні  ______________
Құқықтық қатынастары (күйеуімен жəне əйелімен жеке) 
____________________________________________________________________
(туған, асырап алынған, қамқорлыққа алынған)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________ 
2) Тегі ____________________________ Аты  _____________________________
Əкесінің аты (бар болған жағдайда)_______________ туған күні ______________
Құқықтық қатынастары (күйеуімен жəне əйелімен жеке) 
____________________________________________________________________
(туған, асырап алынған, қамқорлыққа алынған)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________ 
3) Тегі ____________________________ Аты______________________________ 
Əкесінің аты (бар болған жағдайда)________________ туған күні _____________ 
Құқықтық қатынастары (күйеуімен жəне əйелімен жеке) 
____________________________________________________________________
(туған, асырап алынған, қамқорлыққа алынған)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________ 
2. Қамқоршы (қорғаншы) болуға тілек білдірген адамдардың тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайларының сипаттамасы 
Жалпы ауданы ______ (шаршы м.) тұрғылықты ауданы _________ (шаршы м.) 
Тұрғын бөлмелердің саны _____________________________________________ 
Тіркелгендер ________________________________________________________
(тұрақты, уақытша)
құқығымен тұрады
(меншік иесі, жалдаушы, қосымша жалдаушы)
Тұрғын үйдің жайлылығы ______________________________________________
(абаттандырылған, абаттандырылмаған, ішінара жайлы) 
Санитариялық-гигиеналық жай-күйі ____________________________________ (жақсы, 

қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз) Тұрғын үй туралы қосымша мəліметтер (балаға 
арналған жеке жатын орны, сабақ дайындауға, демалуға арналған орынның, жиһаздардың 
жəне т.б. бар болуы) _____________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Отбасының бірге тұратын басқа мүшелері:

Тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Туған 
күні

Жұмыс орны, 
қызметі немесе

 оқу орны
Туыстық 

қатынастары Ескерту

4. Отбасының табысы туралы мəлімет: жалпы сома _____________, оның ішінде жалақы, 
басқа да табыстар ___________________________________________________________

5. Қамқорлыққа (қорғаншылыққа) баланы алу себебі: ___________________________
 Қорытынды (баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына беру үшін жағдайдың бар болуы)
____ ___________________________________________________________________

 (қолы) (тегі, аты-жөні) 
_______________
 (күні)
Таныстық: ___________________________________________________________
 Тегі аты. əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қамқоршы (қорғаншы) 
  болуға болуға үміткерлердің қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14959 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 ақпан        №95     Астана қаласы

«Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 29 мамырдағы 
№206 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 29 мамырдағы  № 206 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8520 болып 
тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2013 жылғы 21 тамыздағы  № 194 (28133) санында 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік 
қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Мектепке дейінгі жəне орта білім департаменті (Ж.А.Жонтаева) заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың қазақ жəне орыс тілдеріндегі баспа жəне электронды түрдегі көшірмелерін 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А.Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 28 ақпандағы №95 бұйрығына  қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 29 мамырдағы № 206 бұйрығымен бекітілген

Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан əрi — 
Үлгілік қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
5-бабының 44-5) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері 
қызметінің тəртібін айқындайды.

2. Мектепке дейінгі білім берудің қолжетімдігін жəне вариативтігін қамтамасыз ету, балалар-
ды дамыту, тəрбиелеу мен оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасау үшін Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығымен бекітілген Білім беру 
ұйымдары түрлерінің номенклатурасында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8390 болып тіркелген) қарастырылған мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері құрылады.

2-тарау. Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің тəртібi
3. Мектепке дейінгі ұйымдардың қызметі олардың жарғысына, «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен 
бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдардың үлгілік қағидаларына, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №217 бұйрығымен бекітілген 
«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10975 болып тіркелген)  сəйкес жүзеге асырылады.

4. Мектепке дейінгі ұйымдардың білім беру қызметі оқыту тіліне қарамастан:
1) «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт-

тарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 
қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандартына;

2) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 557 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқытудың үлгілік оқу жоспарына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8275 болып тіркелген); 

3) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 
жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың 
үлгілік оқу бағдарламасына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14235 болып тіркелген) сəйкес жүзеге асырылады. 

5. Мектепке дейінгі ұйымдарды жабдықтармен жəне жиһазбен қамтамасыз ету Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығымен 
бекітілген Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру 
ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларына (нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13272 болып тіркелген) сəйкес жүзеге асырылады. 

6. Мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері жұмыс режимі бойынша жəне түрлі жас топтарының 
болуымен ерекшеленеді. 

7. Мектепке дейінгі ұйымдар:
бес күндік (алты күндік) жұмыс аптасы режимінде;
балалар толық күн, толық емес күн, тəулік бойы болатын режим бойынша жұмыс істейді.
8. Бөбекжай-бақша бір жастан бастап алты (жеті) жасқа дейінгі балаларға арналған бөбек 

жастағы жəне мектеп жасына дейінгі топтардың болуын қарастырады.
9. Балабақша үш жастан бастап алты (жеті) жасқа дейінгі балаларға арналған мектеп жа-

сына дейінгі топтардың болуын қарастырады. 
10. Отбасылық бөбекжай отбасы мүшелерінің тікелей қатысуымен құрылады жəне əртүрлі 

жастағы топтардың (бір жастан үш жасқа дейінгі балалар, үш жастан алты (жеті) жасқа дейінгі 
балалар) болуын қарастырады.

11. Санаторлық бөбекжай-бақша бір жастан бастап алты (жеті) жасқа дейінгі балалар 
ауруларының диагнозына байланысты дəрілік жəне физиотерапиялық емдеуді, шынықтыруды, 
емдік дене шынықтыруды жəне массажды жүргізеді. 

12. «Мектеп-бөбекжай-бақша» кешені (бұдан əрі - кешен) мектепке дейінгі топтардың жəне 
бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру сыныптарының болуын қарастырады.

Кешеннің мектепке дейінгі топтарына бір жастан алты (жеті) жасқа дейінгі балалар 
қабылданады.

13. Мектепке дейінгі шағын орталық бір жастан бастап алты (жеті) жасқа дейінгі балаларға 
арналған бөбек жастағы жəне мектеп жасына дейінгі топтардың болуын қарастырады. 

Мектепке дейінгі шағын орталық икемді режимде аптасына екі күннен жеті күнге дейін 
жұмыс істейді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14960 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 2 наурыз        №97         Астана қаласы 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
үшін оқыту мерзімдері және білім беру деңгейлері 

бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 
15-2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері жəне білім 
беру деңгейлері бойынша кəсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13149 болып тіркелген, «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкі» ақпараттық жүйесінде 2016 жылғы 5 мамырда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сыныптауышқа сəйкес техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту 

мерзімдері жəне білім беру деңгейлері бойынша кəсіптер мен мамандықтардың тізбесін 
бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Сыныптауышқа сəйкес техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері жəне білім беру деңгейлері бойынша кəсіптер мен 
мамандықтардың тізбесі бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін 
оқыту мерзімдері жəне білім беру деңгейлері бойынша кəсіптер мен мамандықтардың тізбесі 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Техникалық жəне кəсіптік 
білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 

өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірамін мерзімді баспа басылымдарында ресми 
жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э. А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
______________ Е. Біртанов  ______________ А. Мұхамедиұлы
2017 жылғы 1 наурыз   2017 жылғы 24 ақпан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 2 наурыздағы №97 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 22 қаңтардағы №65 бұйрығымен бекітілген 

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері жəне 
білім беру деңгейлері бойынша кəсіптер мен мамандықтардың тізбесі
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
010000 – Білім беру

0101000 Мектепке дейінгі 
тəрбие жəне оқу

010101 3 Мектепке дейінгі 
ұйымдардың тəрбиешісі

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010102 3 Тəрбиеші – ана (патро-
нат тəрбиешісі)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010103 3 Мектепке дейінгі 
ұйымдардың 
ағылшынша білімі бар 
тəрбиешісі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0102000 Тəрбие жұмыстарын 
ұйымдастыру 
(деңгей бойынша)

010201 3 Қосымша білім беру 
педагогы

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010202 3 Ұйымдастырушы–
педагог

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010203 3 Білім беру ұйымының 
тəрбиешісі

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010204 3 Білім беруді 
ұйымдастыру баста-
уышы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

010300 0 Дене тəрбиесі жəне 
спорт

010301 3 Дене тəрбиесі 
нұсқаушысы, суда жүзу 
нұсқаушысы

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010302 3 Дене тəрбиесі жəне 
спорт мұғалімі

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010303 3 Спорт 
жаттықтырушысы-
оқытушы

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010304 3 Түзету дене тəрбиесі 
мұғалімі

3 жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0104000 Кəсіптік білім беру 
(салалар бойынша)

010401 3 Өндірістік оқыту шебері, 
техник (барлық аталым-
дар бойынша)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010402 3 Өндірістік оқыту шебері, 
техник-технолог (барлық 
аталымдар бойынша)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0105000 Бастауыш білім 
беру***

010501 3 Бастауыш білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010502 3 Информатика пəнінен 
бастауыш білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010503 3 Шетел тілінен бастауыш 
білім беру мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010504 3 Өзін-өзі тану мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010505 1 Гувернант 10 ай
010506 1 Күтуші 10 ай
010507 1 Мəдени шаралар 

ұйымдастырушы
10 ай

010508 3 Ағылшынша білімі бар 
бастауыш білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010509 3 Ағылшынша білімі бар 
бастауыш білім берудің 
информатика пəні 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0106000 Бейнелеу өнері 
жəне сызу

010601 3 Өмір қауіпсіздігі жəне 
валеология пəнінің 
негізгі орта білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0107000 Технология
010701 3 Технология пəнінен 

негізгі орта білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

010800 0 Музыкалық білім 
беру

010801 3 Мектепке дейінгі жəне 
негізгі орта білім беру 
ұйымдарындағы музыка 
пəнінің мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0109000 Өмір қауіпсіздігі 
жəне валеология

010901 3  Өмір қауіпсіздігі жəне 
валеология пəнінің 
негізгі орта білім беру 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0110000 Білім беру 
ұйымдарындағы 
зертханашы

011001 3 Зертханашы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0111000 Негізгі орта білім 
беру

011101 3 Қазақ тілі мен əдебиеті 
мұғалімі 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

011102 3 Орыс тілі мен əдебиеті 
мұғалімі 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111033 Ұйғыр тілі мен əдебиеті 
мұғалімі 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111043 Өзбек тілі мен əдебиеті 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111053 Өзін-өзі тану мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

011106 3 Математика мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111073 Физика мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

011108 3 Шетел тілі мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111093 Информатика мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111103 Ағылшынша білімі 
бар өзін-өзі тану пəні 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

011111 3 Ағылшынша білімі 
бар математика пəні 
мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0111123 Ағылшынша білімі бар 
физика пəні мұғалімі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0112000 Исламтану
011201 3 Имам хатиб 3 жыл

10 ай
2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

011202 3 Ислам негізінің мұғалімі 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1жыл 
10 ай

0200000-Құқық
0201000 Құқықтану
020101 3 Заңгер 2 жыл 

10 ай
1 жыл
10 ай

10 ай

020102 3 Заңгер-кеңесші 2 жыл 
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0202000 Құқық қорғау қызметі
020201 3 Юрист 2 жыл 

10 ай
1 жыл
10 ай

10 ай

0203000 Патенттану

020301 3  Техник 2 жыл 
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0300000 – 
Медицина, фарма-
цевтика

 
 

0301000 Емдеу ісі   
030101 3 Фельдшер  3 жыл 

10 ай
2 жыл 
10 ай

0301023 Акушер  2 жыл 
10 ай

0302000 Медбикелік іс
030201 1  Күту ісінің кіші медбикесі 1 жыл

10 ай
10 ай

030202 2  Массажист** 1 жыл
10 ай

-

030203 3  Жалпы практикадағы 
медбике

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

030204 3  Маманданған медбике 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

0303000 Гигиена жəне эпиде-
миология  

030301 3  Гигиенист-эпидемиолог 2 жыл
10 ай

030400 0 Стоматология  
030401 3 Стоматолог-дəрігердің 

көмекшісі
2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

030402 3 Дантист 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

0304032 Стоматологиялық ги-
гиенашы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

0305000 Лабораториялық 
диагностика

030501 3  Медициналық зерт-
ханашы

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

0306000 Фармация  
030601 3  Фармацевт 2 жыл

10 ай
0307000 Ортопедиялық сто-

матология  

030701 3  Тіс технигі 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

030800 0 Медициналық 
оптика  

030801 3 Медициналық оптик 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

030802 3 Оптик-офтальмолог 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

030803 3 Оптикометрист 3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

0400000 - Өнер 
жəне мəдениет

0401000 Кітапхана ісі
040101 3  Кітапханашы 2 жыл

10 ай
1 жыл
10 ай

10 ай

0402000 Дизайн (бейін бой-
ынша) **/***  

040201 3
Дизайнер

3 жыл
10 ай;
2 жыл
10 ай*

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

040202 2 Көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарын орын-
даушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

0403000 Əлеуметтік-мəдени 
қызметі жəне 
халықтық көркемдік 
шығармашылығы 
(бейін бойынша)

 

040301 3
 Ұйымдастырушы-

педагог
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

0404000 Аспаптық орындау 
жəне музыкалық 
өнер эстрадасы 
(түрлері бойынша)

 

040401 3
 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
концертмейстер

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

040402 3
 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
ансамбль, оркестр əртісі 
(жетекшісі)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

040403 3

 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
халық аспаптар 
оркестрінің əртісі 
(жетекшісі)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

040404 3

 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
эстрадалық аспап-
тар оркестрінің əртісі 
(жетекшісі)

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0405000 Хор дирижеры  
040501 3

 Оқытушы, хормейстер 
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0406000 Музыка теориясы  
040601 3

 Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0407000 Əн салу**  
040701 3

 
Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
академиялық əн салу 
əртісі, ансамбль солисі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0407023
 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
домбырамен халық 
əндерін орындау əртісі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0407033
 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
эстрадалық əндер орын-
дау əртісі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

040704 3
 Хор əртісі 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

2 
жыл
10 ай

0408000 Хореография өнері  
040801 3

 Балет əртісі

5 сы-
нып-
тан 
ба-

стап
7 жыл
10 ай

040802 3  Би ансамблі əртісі 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

0409000 Актерлік өнер**  
040901 3

 Драма театр əртісі
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

040902 3
 Музыка театрының 

əртісі 
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

040903 3
 Қуыршақ театры əртісі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

040904 3
 Сөйлеу жанрының əртісі

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

040905 3
 Эстрада жанрының 

əртісі
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

0410000 Цирк өнері  
041001 3

 Цирк əртісі

7 сы-
нып-
тан 
ба-

стап 
3 жыл 
10 ай

2 жыл 
10 ай

0411000 Театр-декорациясы 
өнері (бейін бойын-
ша)**/***

 

041101 2  Бутафор 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041102 2  Сахна машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041103 2  Гримші-пастижер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041104 2  Костюмер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041105 3
 Суретші-декоратор

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 ай

041106 3
 Жарық аппараттары 

операторы
3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

041107 3
 Костюмдер бойынша 

суретші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 ай

0412000 Кескіндеу, мүсіндеу 
жəне графика 
(түрлері бойынша)**

 

041201 3
 Суретші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 ай

041202 3
 Суретші-мүсінші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 ай

041203 3
 Суретші-безендіруші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 
ай

0413000 Сəндік-қолданбалы 
өнері жəне халықтық 
кəсіпшілік (бейін 
бойынша)**/***

 

041301 2  Ағаштан көркем заттар 
дайындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041302 2  Металдан көркем заттар 
дайындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041303 2  Көркем құю формасын 
жасаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041304 2  Көркем заттарды 
шекуші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041305 2  Металға көркем сəндік 
жазу жазушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041306 2  Кескіндемеші 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041307 2  Қыштан көркем заттар-
ды жасаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041308 2
 

Маталар, гобелендер 
жəне кілемдерді қайта 
өңдеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041309 2
 

Зергерлік жəне көркем 
заттарға детальдар мен 
материалдар дайын-
даушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041310 2  Тастан заттарды дай-
ындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041311 2  Матаға сурет салушы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041312 2  Көркем заттарды тері 
мен жүннен жасаушы 

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041313 2  Музыкалық аспаптарды 
дайындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041314 2  Сүйектен, мүйізден зат-
тар дайындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

041315 3
 Шағын кескіндеу 

суретшісі

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл 
10 
ай

041316 3
 Суретші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 
ай

041317 2  Темір өнімдерін өңдеуші 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 
ай

0414000 Қайта қалпына 
келтіріп жөндеу 
(салалар бойын-
ша)**/***

 

041401 2
 

Мұрағат жəне кітапхана 
материалдарын қайта 
қалпына келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041402 2
 

Сəндік-көркем бояу-
ларды қайта қалпына 
келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041403 2
 

Сəндік сылақтар мен 
саздан иленген зат-
тарды қайта қалпына 
келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041404 2
 

Сəндік жəне көркем 
заттарды қалпына 
келтіруші (тері, былғары, 
мата жəне т.б.)

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041405 2  Көне ағаш заттарын 
қайта қалпына келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041406 2
 

Ағаштан жасалған зат-
тарды қайта қалпына 
келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041407 2
 

Көне ескерткіш тас 
заттарды қайта қалпына 
келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041408 2
 

Металл 
құрастырылымдарды 
қалпына келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041409 2
 

Төбе жабатын қапталған 
заттарды қалпына 
келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041410 2  Музыкалық аспаптарды 
қалпына келтіруші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041411 3
 Қайта қалпына 

келтіруші-суретші

3 жыл 
10 ай,
2 жыл
10 ай*

2 жыл 
10 ай,
1 жыл
10 ай*

1 
жыл
10 ай

0415000 Зергерлік ісі (сала-
лар бойынша)**/***  

041501 2
 

Зергерлік жəне 
көркемдік бұйымдарға 
өндірмені бедерлеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041502 2  Зергер-шынжыршы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041503 2  Зергер-нақыштаушы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041504 2  Зергер – орнықтырушы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041505 2  Зергер-бұрамашы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041506 2
 

Алмастарды 
гауһарларға 
сұрыптаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041507 2  Алмасты əшекейлеуші 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041508 2  Алмасты кесуші 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041509 2  Сағатшы 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

041510 2  Зергер-білезікші 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0416000 Əртіс орындау-
шы, концерттік 
бағдарламалардың 
дыбыс операторы

 

041601 3
 

Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, 
оркестр əртісі, дыбыс 
операторы

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

0500000 Қызмет көрсету, 
экономика жəне 
басқару

 

0501000 Əлеуметтік жұмыс  
050101 3

 Əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

050102 3
 

Тұрғындарды əлеуметтік 
қорғау ұйымдарындағы 
маман

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

0502000 Телекомму-
никациялық құралдар 
мен тұрмыстық техни-
каларды жөндеу жəне 
қызмет көрсету (сала-
лар бойынша)***

 

050201 2

 

Радиоэлектрондық 
жабдықтарды жөндеу 
жəне оған қызмет 
көрсету жөніндегі радио-
механик (радио, теле-, 
аудио-, бейне)

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

050202 2
 Телеоператор

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

050203 3
 

Құрал-жабдықтарды 
жөндеу жəне пайдала-
ну технигі 

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

050204 3  Техник-механик 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

0503000 Слесарлық іс**  
050301 2

 
Электр құрал 
жабдықтарын жөндеуші 
слесарь-электрик

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050302 2  Электрик автослесарь 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

0504000 Бұйымдарды 
химиялық тазалау 
жəне бояу**/***

 

050401 1
 Булаушы-нығыздаушы 

1 
жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050402 1
 Дақты кетіруші 

1 
жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050404 2
 Химиялық тазалау аппа-

ратшысы 
1 

жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050406 2
 Бұйымдарды өңдеу са-

пасын бақылаушы
1 

жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050407 3  Техник-технолог 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0505000 Фото ісі**/***  
050501 1  Ретушер 1 жыл

10 ай
10 ай 10 ай

050502 2  Фотозертханашы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050503 2  Фотограф 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050504 3  Фототехник 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0506000 Шаштараз өнері 
жəне сəндік косме-
тика**/***

 

050601 2
 Шаштараз-модельер

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050602 2
 Косметолог

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050603 2
 Визажист

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050604 1  Педикюр шебері 1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050605 1  Маникюр шебері 1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050606 3
 Суретші-модельер 

1 
жыл
10 ай

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

050607 2
 Шаштараз стилист

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050608 1  Шаштараз шебері 1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050609 1  Тырнақтарды өсіру 
шебері

1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050610 1  Тырнақтар дизайны бой-
ынша шебер

1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

050611 2
 Тырнақтарды өңдеу 

шебері
1 

жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

0507000 Қонақ үй 
шаруашылығына 
қызмет көрсету жəне 
ұйымдастыру***

 

050701 1  Портье 1 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

050702 1  Швейцар 1 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

050703 1  Күтуші 1 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

050704 2
 Əкімшілік көмекшісі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

050705 3
 Əкімшілік

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

050706 3  Қызмет көрсетуші ме-
неджер 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

10 
ай

0508000 Тамақтандыруды 
ұйымдастыру**/***  

050801 2
 Аспаз

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050802 2
 Кондитер

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050803 2
 Калькулятор

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050804 2
 Даяшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050805 2
 Бармен

1 
жыл 
10 ай

1 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050806 3
 Қызмет көрсетуші ме-

неджер
1 

жыл 
10 ай

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

050807 2
 Метрдотель

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

0509000 Аяқ киім ісі**/***  
050901 2

 Жеке аяқ киім тігу 
шебері

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050902 2
 Ортопедиялық аяқ киім 

тігу шебері
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

050903 2
 Аяқ киім жөндеу шебері

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

0510000 Іс қағаздарын 
жүргізу жəне 
мұрағаттану 
(қолдану аясы жəне 
салалары бойын-
ша)***

 

051001 2  Референт-хатшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

051002 3  Іс қағаздарын жүргізуші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

051003 3  Мұрағатшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

0511000 Туризм (салалар 
бойынша)***  

051101 2
 Туризм жөніндегі 

нұсқаушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

051102 2
 Саяхат жүргізушісі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

051103 2
 Турист агенті

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

051104 3
 Менеджер 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

0512000 Аударма ісі (түрлері 
бойынша)**  

051201 3
 Аудармашы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

051202 3
 Гид-аудармашы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0513000 Маркетинг (салалар 
бойынша)***  

051301 2
 

Азық-түлік 
тауарларының са-
тушысы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051302 2
 Азық-түлік еай тауарлар 

сатушысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051303 2
 Бақылаушы-кассир 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051304 2
 Коммерциялық агент

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051305 3  Маркетолог 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051306 3  Тауартанушы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

051307 3  Мерчендайзер 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0514000 Бағалау  
051401 3

 Техник-бағалаушы
2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0515000 Менеджмент 
(қолдану аясы жəне 
салалары бойынша)

 

051501 3
 Менеджер

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

0516000 Қаржы (салалар 
бойынша)***  

051601 2  Сақтандыру агенті 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051602 2  Брокер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051603 2  Дилер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051604 2  Маклер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051605 3  Қаржы жұмысы бойын-
ша экономист

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0517000 Статистика  
051701 3

 Статистик 
2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0518000 Есеп жəне аудит (са-
лалар бойынша)***  

051801 2  Бухгалтер 2 жыл 
10 ай

10 ай 10 ай

051802 3  Бухгалтер-ревизор 
(аудитор)

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051803 3  Экономист-бухгалтер 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0519000 Экономика (салалар 
бойынша)***  

051901 2  Агент (барлық ата-
улары)

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051902 3  Экономист 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

051903 3  Еңбек жөніндегі эко-
номист 

2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

0600000  Метрология, стан-
дарттау жəне серти-
фикаттау

 

0601000 Стандарттау, метро-
логия жəне серти-
фикаттау (салалар 
бойынша)

 

060101 3  Стандарттау технигі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

060102 3
 Техник-метролог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0602000 Сапаны бақылау 
(қолдану салалары 
бойынша)

 

060201 3
 Техник 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

060202 3
 Техник-дозиметрист

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0603000 Бұзбайтын 
бақылаудың сала-
лары мен түрлері 
бойынша бұзбайтын 
бақылау 

 

060301 3
 Бұзбайтын бақылаудың 

маманы
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0701000 Пайдалы қазбалар 
кен орындарын 
геологиялық түсіру, 
іздеу жəне барлау 
(түрлері бойын-
ша)***

 

070101 2
 

Геологиялық су-
ретке түсіру жəне 
іздеу жұмыстарының 
жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070102 2  Геологиялық үлгіні 
шаюшы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070103 2  Сынаманы іріктеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070104 2  Минералдар мен шлихті 
байытушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070106 2  Өткізуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070107 3
 Техник-геолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0702000 Пайдалы қазбалар 
кен орындарын бар-
лау технологиясы 
жəне техникасы***

 

070201 2
 

Электр қозғалтқышы 
бар жылжымалы ком-
прессор машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070202 2

 

Электр бұрғылау 
кезінде ұңғымаларды 
пайдалану жəне бар-
лау бұрғылаушысы 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070203 2  Шыңырау қазу агрегаты 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070204 2
 

Бұрғылау 
қондырғыларының 
машинисінің көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070205 2
 

Бұрғылау 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070206 3
 Техник-геолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070207 3
 Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0703000 Гидрогеология жəне 
инженерлік гео-
логия***

 

070301 2  Гидрогеологиялық 
жұмыс жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070302 2
 

Геологиялық түсіру 
жəне іздеу жұмыстары 
жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070303 3
 Техник-гидрогеолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0704000 Геофизикалық 
тəсілдер мен пайда-
лы қазбаларды іздеу 
жəне барлау***

 

070401 2  Каротажшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070402 2  Каротаждық стансаның 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070403 2
 

Геофизикалық аппара-
тураларды іске қосуға 
дайындаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070404 2  Геофизикалық 
жұмыстар жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070405 2  Зертханашы-
радиометрист

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070406 3
 Техник-геофизик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0705000 Пайдалы 
қазбалардың кен 
орындарын жер 
астында өңдеу***

 

070501 2
 

Тау-кен қазба 
машиналарының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070502 2
 Жер асты тау-кен 

жұмысшысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070503 2
 Бекітуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070504 2
 Тазарту забойының тау-

кен жұмысшысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070505 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070506 2
 

Жер асты 
қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070507 2
 

Тау-кен қазбаларын 
жөндейтін тау-кен 
жұмысшысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070508 2  Дизель пойызының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070509 2  Электровоз машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070510 2  Жер асты тау-кен мон-
тажшысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070511 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070512 1  Шам жасаушы 10 ай
070513 1  Тиеуіш жүргізушісі 10 ай
070514 1  Үңгілеуші 10 ай
070515 1  Скреперлік шығыр 

машинисі 
10 ай

070516 1
 

Өрттің алдын алу жəне 
оны сөндіру жөніндегі 
тау-кен жұмысшысы

10 ай

070517 2
 

Толық қималы шахта 
оқпандарын бұрғылау 
жөніндегі құрылғы 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070518 2  Көтергіш машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070519 2  Жарушы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

(Жалғасы 20-бетте) 
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0706000 Пайдалы 
қазбаларды ашық 
түрде қазу***

 

070601 2  Экскаватор машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070602 2  Экскаватор машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070603 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070604 2  Жол-сапар жұмысшысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070605 2  Сығымдағыш 
қондырғының машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070606 2  Вибротиеу қондырғысы 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070607 2  Конвейер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070608 2  Ұсатқыш қондырғылары 
машинисі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070609 2  Роторлы экскаватор 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070610 2  Қатар қалыптастырғыш 
машинаның машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070611 2
 

Жабдықтарды жөндеу 
жөніндегі кезекші электр 
слесарі (слесарі) 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070612 2
 Слесарь-жөндеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070613 2  Электровоз машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070614 2  Тепловоз машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070615 2  Электровоз машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070616 2  Тепловоз машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070617 2  Электрослесарь-
байланыстырушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070618 1  Үйінді көпір машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070619 2  Бульдозер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070620 3
 Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070621 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070622 1  Қимадағы тау-кен 
жұмысшысы 

10 ай

070623 1  Қопарғыш 10 ай
070624 1  Жарылғыш материал-

дарды үлестіруші
10 ай

070625 1
 

Габаритті еай тау 
массаларын қопару 
қондырғысының 
машинисі 

10 ай

070626 1
 

Экскаваторлардағы, 
үйінді көпірлердегі 
жəне үйіндідегі кен 
жұмысшысы 

10 ай

0707000 Тау кен электроме-
ханикалық 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу***

 

070701 2  Жер асты электр 
слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070702 2  Көтергіш машинаның 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070703 2  Жер асты тау-кен мон-
тажшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070704 2
 

Жер асты 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070705 2
 

Үздіксіз жұмыс 
істейтін көтергіш-көлік 
құралдарын монтаж-
даушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070706 2
 

Жабдықтарды жөндеу 
жөніндегі кезекші электр 
слесарі (слесарі)

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070707 2  Электр монтаждаушы-
реттеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070708 2  Электровоз машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070709 2  Дизельпойыз 
машинисінің көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070710 2  Конвейер машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070711 2

 

Автоматика мен 
өлшеуіш құралдарын 
жөндейтін жəне қызмет 
көрсететін электр 
слесарі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070712 2
 

Электр қондырғыларына 
қызмет көрсететін 
электр жөндеушісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070713 2  Қайта тиегіштердің 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070714 2  Сығымдағыш 
қондырғының машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070715 2  Вакуумдық қондырғылар 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070716 2
 

Сорғы 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070717 2  Гидромониторшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070718 2
 

Жер асты тау-кен қазба 
жабдықтарын монтажда-
ушы электр слесарі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070719 3
 Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070720 2  Экскаватор машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070721 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070722 2  Экскаватор машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070723 2  Ұсатқыш қондырғылар 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070724 2  Роторлы экскаватор 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070725 2  Қатар қалыптастыратын 
машина машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070726 2  Шам жасаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070727 2
 

Қазып суыратын тау-
кен машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070728 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070729 2  Вибротиеу қондырғысы 
машинисі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0708000 Пайдалы 
қазбаларды байыту 
(көмір байыту)***

 

070801 2  Қоюлатқыштар аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070802 2
 Елекші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070803 2
 Ұнтақтаушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070804 2  Байыту өнімінің 
бақылаушысы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070805 2  Басқару пультінің опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070806 2
 Сепараторшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070807 2
 Құрғатушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070808 2  Флотатор 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070809 2  Үйірткілеуші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070810 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070811 2  Көмір байыту аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070812 2  Көмір қабылдауды 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0709000 Пайдалы 
қазбаларды байыту 
(кен байыту)***

 

070901 2
 Елекші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070902 2
 Мөлшерлеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070903 2
 Ұнтақтаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070904 2  Концентраторшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070905 2  Диірмен машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070906 2  Жуу машинасының 
машинисі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070907 1  Реагенттерді ерітуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070908 2  Күйдіруші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070909 2  Байыту өнімін 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070910 2  Қоюлатқыштар аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070911 2  Сүзгілеуші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070912 2
 

Құрал-жабдықтарға 
қызмет көрсету жəне 
оларды жөндеу слесарі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070913 2
 Агрегат жөндеу слесарі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070914 2  Басқару пульті опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070915 2
 Кептіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070916 2  Флотатор 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070917 2  Минералогиялық талдау 
зертханашысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

070918 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

070919 1  Қалдық шаруашылығын 
реттеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070920 1  Сұрыптаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

070921 1  Шламшы-бассейнші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

0710000 Ашық кеніштің 
электр-механикалық 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу***

 

071001 2
 

Уату-ұнтау жабдығын 
жəне сұрыптау мен 
байытуға арналған 
жабдықты монтаждаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071002 2
 

Ұсату-ұнтақтау 
жабдығының жəне 
сұрыптау механизмінің 
машинисі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071003 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071004 2
 

Ашық кеніш электро-
возы машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071005 2
 

Ашық кеніш дизельді 
пойызы машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071006 2  Конвейер машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071007 2

 

Автоматика мен 
өлшеуіш құралдарын 
жөндеу жəне қызмет 
көрсету жөніндегі электр 
слесарі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071008 2
 

Электр қондырғыларын 
жөндеу жəне қызмет 
көрсету жөніндегі электр 
монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071009 2  Қайта тиегіштер 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071010 2  Компрессорлық 
қондырғылар машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071011 2
 

Сорғы 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071012 2  Гидромониторшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071013 3
 Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

071014 2  Үйінділеу машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071015 2  Скрепер машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071016 2
 

Жер асты суын сору 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071017 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071018 2  Экскаватор машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0711000 Маркшейдерлік іс***  
071101 2

 
Топограф-геодезиялық 
жəне маркшейдерлік 
жұмыстардағы өлшеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071102 2
 

Маркшейдерлік 
жұмыстардағы тау-кен 
жұмысшысы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071103 3
 Техник-маркшейдер

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0712000 Жер асты 
құрылымдарының 
құрылысы***

 

071201 2  Өту жолы кешенінің 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071202 2
 Үңгілеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071203 2
 Шпур бұрғылаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071204 2  Тау-кен қазып суыратын 
машина машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071205 2  Тиегіш машина 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071206 2
 Жер асты тау-кен 

жұмысшысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071207 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071209 3
 Техник-құрылысшы

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

071210 2

 

Толық қимамен 
шахта оқпандарын 
бұрғылауға арналған 
құрылғылардың 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071211 2  Тау-кен жабдықтарын 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

071212 2
 

Топырақты қатыруға 
арналған тоңазытқыш 
қондырғылардың 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

071213 2  Үстіңгі жұмыстардағы 
үңгілеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0713000 Геодезия жəне кар-
тография  

071301 3
 Техник-геодезист 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

071303 3
 Техник-

аэрофотогеодезист
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

071304 3
 Техник-картограф

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0800000 – Мұнай-газ 
жəне химия өндірісі  

0801000 Мұнай мен газ 
скважинала-
рын бұрғылау 
жəне бұрғылау 
жұмыстарының 
технологиясы (бейін 
бойынша)***

 

080101 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
моторисі 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080102 2
 

Мұнай/газға барлау 
жəне пайдалану сква-
жинасын бұрғылау 
бұрғышысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080103 2
 

Теңіздегі қалқымалы 
бұрғылау агрегатының 
бұрғышысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080104 2  Мұнара құрастырушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080105 2
 

Мұнай мен газға бар-
лау жəне пайдалану 
скважинасын бұрғылау 
бұрғышы көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080106 2
 

Теңіздегі қалқымалы 
бұрғылау агрегатының 
бұрғышы көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080107 2
 

Электр бұрғылаумен 
барлау жəне пайдалану 
скважинасын бұрғылау 
бұрғышы көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080108 2
 

Бұрғылау 
қондырғысының 
машинисі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080109 2  Цементтеу агрегатының 
моторисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080110 2  Скважинаны цементтеу 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080111 2  Лаборант 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080112 2  Скважинаны сынау 
көтергішінің машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080113 2  Бұрғылау 
қондырғысының шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080114 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

080115 2  Керн жинау операторы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080116 2  Бұрғылаушы жұмысшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080117 3
 

Бұрғылау мен көтеру 
қондырғыларына қызмет 
көрсету жəне бұрғылау 
бойынша техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0802000 Мұнай-газ 
құбырлары 
мен мұнай-газ 
қоймаларын салу 
жəне пайдалану***

 

080201 2  Желілік құбыржолшысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080202 2  Апатты қалпына келтіру 
жұмыстарының слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080203 2
 

Жер астындағы газ 
құбырларын пайдалану 
жəне жөндеу жөніндегі 
слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080204 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0803000 Компрессорлық 
стансалар мен жер 
асты құбырларының 
электр жүйесін 
жөндеу жəне қызмет 
көрсету***

 

080301 2

 
Электр жабдықтарын 
жөндеуші жəне қызмет 
көрсетуші электро-
монтер

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080302 2
 

Жер асты 
құрылыстарының жəне 
коммуникациялық бай-
ланыс электр монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080303 2
 

Электроқондырғыларға 
қызмет көрсетуші элек-
тромонтер

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080304 3
 Электромеханик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0804000 Технологиялық 
жабдықтар мен 
құбырларды мон-
таждау*** 

 

080401 2
 

Технологиялық 
құбырларды монтаж-
даушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080402 2

 

Технологиялық 
жабдықтарды жəне 
оған байланысты 
құрылымдарды мон-
таждаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080403 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0805000 Мұнай мен газды 
тасымалдау жəне 
сақтау*** 

 

080501 2
 Слесарь-жөндеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080502 3
 Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

080503 3
 Механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0806000 Скважиналарды 
мұнай мен газға 
сынау***

 

080601 2  Cкважиналарды сынау 
(байқау) операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080602 2  Каротажшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080603 2  Каротаж стансасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080604 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0807000 Мұнай мен газ 
кəсіпшіліктерінің 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу***

 

080701 2
 Слесарь-жөндеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080702 2  Апатты қалпына келтіру 
жұмыстары слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080703 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0808000 Мұнай, газ өңдеу 
жəне химия 
өнеркəсібінің 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу (түрлері бой-
ынша)***

 

080801 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080802 2  Апатты қалпына келтіру 
жұмыстары слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080803 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0809000 Мұнай жəне газ кен 
орындарын пайда-
лану (бейін бойын-
ша)***

 

080901 2
 

Мұнай газ кəсіпшілік 
жабдықтарына қызмет 
көрсету агрегатының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080902 2
 

Парафиннен та-
зарту бу жылжыма-
лы қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080903 2  Жылжымалы компрес-
сор машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080904 2  Жуу агрегатының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080905 2  Мұнай жəне газ өндіру 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080906 2  Скважинаны химиялық 
өңдеу операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080907 2  Скважина өнімін 
өлшеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080908 2  Скважинаны зерттеу 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080909 2
 

Судан жəне тұздан 
тазарту қондырғысының 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080910 2  Газды жинау операторы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080911 2
 

Мұнай жəне газ 
өндірудегі басқару 
пультінің операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080912 2
 

Қабатқа жұмыс 
агентін айдау сорабы 
станциясының машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080913 2
 

Мұнай қабатына бу 
айдайтын бугенера-
тор қондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080914 2  Қабат қысымын сақтау 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080915 2  Скважинаны күрделі 
жөндеу бұрғышысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080916 2  Көтергіш машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080917 2  Құбыр салушы машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080918 2  Қабатты су арынды 
жару операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080919 2
 

Скважинаны күрделі 
жəне жер асты жөндеуге 
дайындау операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080920 2  Скважинаны жер асты 
жөндеу операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080921 2
 

Скважинаны күрделі 
жөндеу бұрғышысының 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

080922 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

080923 4
 Кіші инженер-технолог

2 
жыл 
10 
ай

1 
жыл 
10 
ай

0810000 Мұнай-газ 
құбырларын, мұнай-
газ қоймалары мен 
жанар май құю стан-
цияларын салу жəне 
пайдалану***

081001 2 Жанар май құю 
станциясының опе-
раторы

10 ай 10 ай

081002 2 Слесарь-жөндеуші 1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081003 2 Технологиялық компрес-
сорлар машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081004 2 Технологиялық сорап-
тар машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081005 3 Техник-механик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0811000 Химиялық 
талшықтар 
өндірісі**/***

081101 2 Жіпті созу аппаратшысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081102 2 Жіп ораушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081103 2 Жіп қондырушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081104 2 Химиялық талшықтарды 
өңдеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081105 2 Химиялық талшықтарды 
ширату жəне орау опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081106 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0812000 Резеңке-техникалық 
өндірісі**/***

081201 2 Латексті қоспаны дайын-
дайтын аппаратшы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081202 2 Резеңке желімі мен жа-
бындарын дайындайтын 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081203 2 Резеңке қоспасын 
үгітуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081204 2 Резеңке қоспаларын 
жинаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081205 2 Ингредиенттер 
өлшенділерін құрушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081206 2 Резеңке өңімдері мен 
бөлшектерін дайын-
даушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081207 2 Резеңке аяқ киім үлгішісі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081208 2 Дайындамалар мен 
бұйымдарды кесуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081209 2 Резеңке бұйымдар мен 
бөлшектерді пішуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081210 2 Резеңке, поли-
мер бөлшектері 
мен бұйымдарды 
желімдеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081211 2 Бөлшектерді майлаушы 1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081212 2 Резеңке техникалық 
бұйымдарды 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081213 2 Каландр машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081214 2 Резеңке араластырғыш 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081215 2 Стрейнер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081216 2 Орамалы шлангларды 
дайындау агрегатының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081217 2 Желім агрегатының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081218 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0813000 Шина өндірісі жəне 
вулканизация 
процесі**/***

081301 2 Резеңке заттар мен 
бөлшектерді пішуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081302 2 Метал-корд жайманың 
резеңкелігінде калан-
дрлаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081303 2 Білезіктер мен брекер-
лер жинаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081304 2 Бандажсыз шиналар 
жинаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081305 2 Қақпақ жинаушысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081306 2 Қақпақ құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081307 2 Автокамералық агрегат 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081308 2 Протекторлық агрегат 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081309 2 Вулканизаторшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081310 2  Сығымдаушы-
вулканизаторшы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081311 2 Вулканизация аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081312 3 Техник 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 
ай

0814000 Полимерлік өндіріс 
технологиясы***

081401 2 Пластмассалардан 
жасалған заттарды 
нығыздаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081402 2 Парақ материалдарын 
нығыздаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 
ай

081403 2 Қысу-орам əдісімен 
үлдір материалдарын 
нығыздаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081404 2 Құбырлар мен 
профильдерді қысушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081405 2 Пластмассалар құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081406 2 Пластмассалардан 
бұйымдар өндіру 
жөніндегі роторлы 
жүйенің операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081407 2 Поливинилхлорид 
үлдірін өндірудің 
үгітетін-каландрлық желі 
операторы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081408 2 Экструдер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081409 2 Пластмассаларды 
түйіршіктеу машинисі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081410 2 Микструдер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081411 2 Өздігінен желімделетін 
үлдірлерді орнату 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081412 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0815000 Тұтқыр жəне сусы-
малы материал-
дарды химиялық 
өндіретін ма-
шиналар мен 
жабдықтарды пай-
далану***

081501 2 Цемент диірмені 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081502 2 Табақ қалыптаушы 
машинаның машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081503 2 Құбыр машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081504 2 Айналмалы пештер 
машинисінің (күйдіруші) 
көмекшісі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081505 2 Сығымдағыш 
қондырғылардың 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081506 2 Шаң-тозаң 
сорғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081507 2 Технологиялық 
сығымдағыштардың 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081508 2 Технологиялық 
сорғылардың машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081509 3 Техник-механик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0816000 Химиялық техно-
логия жəне өндіріс 
(түрлері бойын-
ша)***

081601 2 Спектрлік талдау зерт-
ханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081602 2 Химиялық талдау зерт-
ханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081603 2 Аппаратшы (барлық 
аталымдар)

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081604 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

081605 3 Техник 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0817000 Коксохимиялық 
өндіріс***

081701 2 Кокс пештерінің газда-
ушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081702 2 Люктеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081703 2 Қалыптағы коксты 
өндіру аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081704 2 Коксталатын шихта-
ны жылу өңдеу аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081705 2 Коксты сұрыптау опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081706 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0818000 Химиялық өндіріс 
технологиясы (бейін 
бойынша)

081801 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0819000 Мұнай жəне газды 
қайта өңдеу техно-
логиясы***

081901 2 Технологиялық 
қондырғы операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081902 2 Сорап қондырғысы 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081903 2 Сығымдағыш 
қондырғылардың 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081904 2 Мұнай айдау 
станциясының опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081905 2 Лаборант 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081906 2 Газ бен шаңды талдау 
лаборанты

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

081907 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0820000 Изотоптарды бөлу 
технологиясы мен 
вакуумды техника***

082001 2 Технологиялық процесті 
жəне өнім сапасын 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

082002 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0821000 Мұнай жəне газ 
өндіру техноло-
гиясы

082101 3 Бұрғылау мен көтергіш 
қондырғыларға қызмет 
көрсету жəне бұрғылау 
бойынша технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0822000 Кен орындарын пай-
далану

082201 3 Геология жəне 
минералдық ресурстар 
саласының технологы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0823000 Химиялық инжини-
ринг технологиясы

082301 3 Мұнай, газ, химиялық 
процестер мен 
компоненттерді өңдеу 
техник-технологы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

082302 3 Техник-мехатроник 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

 1 
жыл 
10 ай

0824000 Бұрғылау техно-
логиясы

082401 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

 1 
жыл 
10 ай

0825000 Газ инжинирингі тех-
нологиясы

082501 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

 1 
жыл 
10 ай

0826000 Өнеркəсіп 
жабдықтары***

082601 2 Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

082602 2 Апатты қалпына келтіру 
жұмыстарының слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

082603 2 Өнеркəсіп құрал-
саймандарын жөндеу 
жəне техникалық қызмет 
көрсету слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

082604 3 Өнеркəсіп механигі 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0827000 Ауыр өнеркəсіп 
жабдықтары

082701 3 Ауыр жабдықтардың 
техник-механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0828000 БӨА инжинирингі 
технологиясы

082801 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0829000 Энергетиканы 
қайта өңдеу жəне 
электроэнергетикалық 
инжиниринг техно-
логиясы

082901 3 Энергожүйе жəне энер-
гожобалау технологы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0830000 Электрлік инжини-
ринг технологиясы

083001 3 Электрлік жəне 
электрондық жобалау 
технологы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0900000  Энергетика
0901000 Электр станцияла-

ры мен желілерінің 
электр жабдықтары 
(түрлері бойын-
ша)***

090101 2 Электромонтер (барлық 
атаулар)

1 
жыл 
10 
ай

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

090102 2 Электр 
станцияларындағы 
электр жабдықтарын 
жөндеуші электр 
слесарі

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

090103 2 Күштік тораптар мен 
электр жабдықтарының 
электр құрастырушысы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

090104 3 Техник-электрик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 
ай

0902000 Электрмен 
қамтамасыз ету (са-
лалар бойынша)***

090201 2  Тарату құрылғылары 
бойынша электр 
құрастырушы

1 
жыл 
10 
ай

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

090202 2 Тарату 
құрылғыларының 
электр жабдықтарын 
жөндеу жөніндегі электр 
слесарі

1 
жыл 
10 
ай

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 
ай

090203 3  Техник-электрик 1 
жыл 
10 
ай

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 
ай

0903000 Электрэнергетика 
(салалар бойынша)

0903013 Техник-энергетик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 
ай

0904000 Темір жолдардың 
электр техникалық 
жүйелерін элек-
трмен жабдықтау, 
пайдалану, 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу***

090401 2 Байланыс желісі 
электромонтері

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

090402 2 Тартқыш кіші станса 
электр монтері

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

090403 3 Электр механигі 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай
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090404 2 Электр жабдықтарына 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу жөніндегі 
слесарь

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0905000 Энергетикалық 
тасымалдау 
қондырғыларын 
пайдалану (көлік 
түрлері бойынша

090501 3 Электромеханик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0906000 Жылу электр 
станцияларының 
жылу энергетикалық 
қондырғылары***

090601 2 Қазандық жабдықтарын 
аралаушы машинист

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

090602 2 Турбиналы 
жабдықтарды аралаушы 
машинист

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0906033 Техник-энергетик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0907000 Жылу-техникалық 
жабдық жəне жылу-
мен қамтамасыз ету 
жүйелері (түрлері 
бойынша)***

090701 2 Жылу жүйелерінің 
жабдығын жөндеу 
слесарі

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

090702 2 Қазандық пен шаң 
дайындау цехтарының 
жабдықтарын жөндеу 
слесарі

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0907033 Техник-жылу технигі 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0908000 Электр 
стансаларындағы су, 
отын жəне жағармай 
материалдары тех-
нологиясы

090801 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0909000 Ядролық реакторлар 
жəне энергетикалық 
қондырғылар

090901 3 Техник-энергетик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

090902 3 Атом электр стансалары 
жабдықтарының мон-
тажшысы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0910000 Электр жəне электр 
механикалық 
жабдықтар (түрлері 
бойынша)***

091001 2 Электр машиналары 
бойынша электр мон-
таждаушы 

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

091002 2 Күш желілері жəне 
электр жабдықтары 
бойынша электр мон-
таждаушы

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

091003 2 Жарық беру жəне 
жарықтандыру желілері 
бойынша электр мон-
таждаушы

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

091004 3 Электромеханик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

091005 3 Техник-электрик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0911000 Электр жəне 
электрлі 
механикалық 
жабдықтарды 
техникалық пай-
далану, қызмет 
көрсету жəне жөндеу 
(түрлері бойын-
ша)***

091101 3 Электромеханик 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

091102 2 Жабдықтарды жөндеу 
жөніндегі кезекші электр 
слесарі (слесарі)

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

091103 2 Электр жабдықтарын 
жөндеу жəне қызмет 
көрсету жөніндегі электр 
монтері

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

0912000 Электр технологи-
ясы (түрлері бой-
ынша)

091201 3 Техник-технолог 3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

10 ай

0913000 Энерго менеджмент
091301 3 Энергокəсіпорын 

менеджері
2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

0914000 Энергоаудит
091401 3 Энергетикалық нысан-

дар аудиторы
3 жыл 
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

0915000 Гидроэнергетика
091501 3 Техник-гидроэнергетик 3 жыл

10 ай
2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

091502 4 Гидроэнергетикалық 
жабдықтарды пайдалану 
жөніндегі кіші инженер

2 
жыл 
10 
ай

1 
жыл 
10 
ай

1000000 Металлургия жəне 
машина жасау

1001000 Домна пештерін 
жөндеу жəне қызмет 
көрсету***

100101 2 Домна пештерге газ 
жағушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100102 2 Шөмішші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100103 2 Домна пештерге су 
құбырын жүргізуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100104 2 Шойынды 
сульфитсіздендіру 
кеншісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100105 2 Домна пешінің көрікшісі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100106 2 Құю машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100107 2 Шихта беру машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1002000 Қара металдар 
металлургиясы 
(түрлері бойын-
ша)***

100201 2 Балқытушы (барлық ата-
улары бойынша)

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100202 2 Мартен пешінің болат 
балқытушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100203 2 Мартен пешінің бо-
лат қорытушысының 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100204 2 Шөмішші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100205 2 Араластырушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100206 2 Құю машинасының 
машинисі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100207 2 Болат құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100208 2 Бұзу машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100209 2 Конвертер болат 
балқытушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100210 2 Конвертер болат 
қорытушы көмекшісі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100211 2 Дистрибутор машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100212 2 Конвертерді жүктеу 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100213 2 Шихталаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100214 2 Электр пешінің болат 
балқытушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100215 2 Электр пешінің болат 
қорытушысы көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100216 2 Вакуум пешінің болат 
балқытушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100217 2 Вакуум пешінің бо-
лат балқытушысының 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100218 2 Металлургия өндірісі 
кранының машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100219 2 Электр-қож 
қайта балқыту 
қондырғыларының бо-
лат балқытушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100220 2 Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100221 3
Техник-металлург 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

100222 2 Дайындаманы үздіксіз 
құю машинасының опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100223 2 Басқару бекетінің опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100224 2 Шахта пешін газдаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

102225 2 Шахта пешінің 
жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100226 2 Синтетикалық қождарды 
балқытушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100227 2 Қышқылсыздандырушылар 
балқытушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100228 2 Металл құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100229 2 Электр балқыту пешінің 
пульт басқарушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1003000 Түсті металдар ме-
таллургиясы***  

100301 2  Металл жəне 
қоспаларды балқытушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100302 2  Конвертерлеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100303 2  Түсті металдарды жəне 
қоспаларды құюшы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100304 2  Су ерітінділерін 
электролиздеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100305 2  Ерітілген тұздарды 
электролиздеушісі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100306 2  Ыстық металл тапта-
ушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100307 2  Түсті металл 
балқытушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100308 2  Түсті металлургия 
өнімдерін бақылаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100309 2  Басқару пульті опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100310 2  Аппаратшы (барлық 
атаулары)

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1003112  Аппаратшы-
гидрометаллург 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

100312 2  Металл құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1003132  Шихталаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100314 2  Металл қыздырушы 
(дəнекерлеуші) 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1003153
 Техник-металлург 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1004000 Құю өндірісі***  
100401 2  Түсті металл құюшысы 2 жыл

10 ай
10 ай 10 ай

100402 2
 

Автоматтар жəне ав-
томатты тізбектерде 
құюшы-оператор 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100403 2  Құю өндірісіндегі 
бақылаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100404 2
 Ағаш үлгілері бойын-

ша үлгіші
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100405 2
 Металл үлгілері бойын-

ша үлгіші
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100406 2
 Машиналық қалып 

пішуші
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100407 2
 Қолмен қалыптау пішуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100408 2
 Қолмен қалыптау 

қалыпшысы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100409 3
 Техник-металлург

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

100410 2  Металл мен қорытпаны 
балқытушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100411 2  Қалыптау қоспаларын 
сараптау зертханашысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100412 2  Ағаш жəне металл 
үлгілері бойынша пішуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100413 2  Құю машиналарын 
жөндеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1005000 Болатты пештен тыс 
өңдеу***  

100501 2
 

Болатты пештен тыс 
өңдеу қондырғысының 
балқытушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100502 2
 

Болатты пештен тыс 
өңдеу қондырғысы 
балқытушысының 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1006000 Металл өңдеу 
(түрлері бойын-
ша)***

 

100601 3
 Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

100602 2  Құбыр құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100603 2  Ыстық металл құюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100604 2  Салқын металл жаныш-
таушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100605 2  Түсті металл илеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100606 2
 

Түсті металдарды өңдеу 
жөніндегі желі опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100607 2  Сырлаушы лактаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100608 2  Балға жəне сығымдау 
ұстасы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100609 2  Қолмен соғу ұстасы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100610 2  Штамптаушы ұста 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100611 2  Термист 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1007000 Отқа төзімді заттар 
өндірісі***  

100701 2  Отқа төзімді металдар-
ды пештен түсіруші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100702 2  Термиялық пештер 
тиеушісі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100703 2  Пештердегі балқытушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100704 2
 

Пештерге жəне 
тоннельді вагондарға 
отырғызушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100705 2  Отқа төзімді материал-
дарды қалыптаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100706 2  Араластырушыларда 
масса құраушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100707 2  Механикалық електерде 
ұнтақтарды елеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100708 2  Отқа төзімді заттарды 
өндіруші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1008000 Композициялық 
жəне ұнтақты ма-
териалдар, жабын-
дылар

 

100801 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

100802 3
 

Металлизатор (қатты 
еритін ұнтақтарды 
қаптау жəне еріту бой-
ынша)

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1009000 Прокаттау өндірісі***  
100901 2

 
Ыстық прокаттау 
білдегінің жанышта-
ушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100902 2
 

Салқын прокаттау 
білдегінің жанышта-
ушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100903 2
 

Профильдік ию 
агрегатының жаныш-
таушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100904 2
 

Салқын илеу білдегін 
басқару бекетінің опе-
раторы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100905 2  Профильдік ию 
агрегатының операторы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100906 2  Илем жəне құбыр 
қыздырушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100907 2  Салқын металл кесушісі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100908 2  Ыстық металл кесушісі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

100909 3
 Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

100910 2
 

Илемді-гипс-бетон 
панельдері бойынша 
қондырғы операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1010000 Құбыр өндірісі***  
101001 2

 
Құбырларды салқын 
илеу қондырғысының 
жаныштаушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101002 2
 

Құбырды қалыптау 
білдегінің жанышта-
ушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101003 2
 

Құбырды ыстықтай илеу 
қондырғысының жаныш-
таушысы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101004 2  Таптау машинасының 
жаныштаушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101005 2
 

Калибрлеу 
қондырғысының жаныш-
таушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101006 2
 

Құбырларды пеште 
пісіру қондырғысының 
жаныштаушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101007 2
 

Құбырларды ыстықтай 
илеу қондырғысын 
басқару бекетінің опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101008 2  Құбырларды жəне дай-
ындамаларды кесуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101009 2  Металл қыздырушысы 
(дəнекерлеуші) 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101010 2  Ыстық құбырларды 
сығымдаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101011 2
 

Құбыр жəне бал-
лондарды сынауға 
сығымдаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101012 2  Престе құбырды 
калибрлеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101013 2  Қондырғыда құбырды 
электрмен дəнекерлеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101014 2
 

Табақтар мен таспа-
ларды электрмен 
дəнекерлеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101015 2  Құбыр жəне баллондар-
ды пісіруші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1011000 Автоматты желілер 
жəне агрегаттық 
станоктар***

 

101101 2
 

Автоматтық желілерді 
жəне агрегаттық станок-
тарды реттеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101102 2
 

Электр жабдықтарына 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу жөніндегі электр 
монтері

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101103 2  Аппаратшы-
гидрометаллург 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101104 3
 Электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

Машина жасау тех-
нологиясы  

1012000 Икемді автоматты 
желілер***  

101201 2  Манипулятор операторы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101202 2

 

Станоктар мен 
қондырғылардың авто-
матты жəне жартылай 
автоматты желілері 
операторы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101203 2
 

Бағдарламамен 
басқарылатын 
қондырғылар операторы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101204 2
 

Өнеркəсіп роботтары-
на қызмет көрсететін 
бақылаушы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101205 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1013000 Механикалық өңдеу, 
өлшеу-бақылау 
құралдары жəне 
өндірістегі автома-
тика***

 

101301 2
 

Автоматты желілер мен 
агрегаттық станоктарды 
реттеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101302 2
 

Автоматтар мен жар-
тылай автоматтарды 
реттеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101303 2
 

Станоктарды жəне 
бағдарламамен 
басқарылатын манипу-
ляторларды реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101304 2  Əрлеу станоктарын 
реттеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101305 2
 

Бақылау-өлшеу аспап-
тары мен автоматтан-
дыруды реттеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101306 2
 

Бақылау өлшеу аспап-
тары жəне автоматика 
бойынша слесарі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101307 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1014000 Машина жасау тех-
нологиясы (түрлері 
бойынша)***

 

101401 3
 Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

101402 3
 Техник-механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

101403 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101404 2  Станоктық жұмыстарды 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101405 2  Тегістеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101406 2
 

Хонингтеуші (ұзын 
өлшемдегі цилиндрлерді 
өңдеу)

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

101407 3
 Техник-мехатроник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

101408 4
 Кіші инженер-механик

2 
жыл 
10 
ай

1 
жыл
10 
ай

1015000 Машина жасаудағы 
монтаж жəне 
автомобильді сы-
нау***

 

101501 2  Жүргізуші-сынаушы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101502 2
 

Тіс кесуші жəне бұранда 
жасау станоктарын 
реттеуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101503 2
 

Металл қаптау жəне 
бояу жабдықтарын 
реттеуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101504 2
 Слесарь-

электрмонтаждаушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101505 2
 Кузовтарды 

құрастырушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101506 3  Реттеу жəне сынау 
жөніндегі техник

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

101507 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1101000 Ұшу 
аппараттарының 
өндірісі***

 

110101 2  Қозғалтқыштарды жина-
ушы-слесарь 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110102 2  Ұшу аппараттарын жи-
наушы- слесарь

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110103 2  Авиа қозғалтқыштарды 
жөндеуші слесарь

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110104 2  Агрегат жөндеуші-
слесарь

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110105 2  Ұшу аппаратын 
жөндеуші- слесарь 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110106 3
 Электромеханик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

110107 3
 Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1102000 Авиациялық 
құралдар өндірісі***  

110201 2
 

Авиациялық құралдарды 
жөндеу жөніндегі сле-
сарь-механик 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110202 2  Авиациялық құралдарды 
жинаушы-слесарь

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110203 2  Құрал жабдықтарды 
монтаждаушы-слесарь 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110204 2
 

Ұшу аппараттарының 
электр жабдықтарын 
монтаждаушы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110205 2
 

Ұшу аппараттарының 
радио жəне арнайы 
жабдықтарын монтаж-
даушы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110206 2
 

Электр жабдықтарын 
сынау жəне жөндеу 
электромеханигі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110207 3
 Электромеханик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

110208 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

Теңіз техникасы  
1103000 Кеме жасау жəне 

кеме машиналары 
мен механизмдеріне 
техникалық қызмет 
көрсету***

 

110301 2
 Кеме қазандығы 

жұмысшысы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110302 2
 Кеме жинаушы-

құрастырушы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110303 2
 Металл кеменің корпу-

сын жинаушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110304 2
 Кеме ұстасы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110305 2
 Ағаш кемелерді 

құрастырушы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110306 2
 Темір-бетон кемелерін 

құрастырушы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110307 2
 Пластмасса кемелерді 

құрастырушы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110308 2
 Кеме ағаш шебері 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110309 2
 Кеме корпусын 

жөндеуші 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110310 2
 Кеме құбыр июшісі 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110311 2
 Кеме құбыршысы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110312 2
 Кеме монтаждаушы-

слесарь 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110313 2
 Кеме жөндеуші-слесарь 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110314 2
 

Қондырғылар мен ап-
паратураларды сынау 
жөніндегі слесарь-
механик 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110315 2
 

Электрлік-механикалық 
құралдар мен 
жүйелердің слесарь-
механигі 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110316 3
 Кеме жүйесінің механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

110317 3
 Техник-құрылысшы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1104000 Теңіз техникасын 
электр радиолық 
монтаждау***

 

110401 2  Кеме радио монтаж-
даушысы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110402 2  Кеме электр монтаж-
даушысы 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110403 3
 

Электр жабдықтарын 
сынау жəне жөндеу 
электр механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

110404 3
 Электр механигі 

(кемедегі)
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

Көлік техникасы  
1105000 Қала электр 

көліктерін пайда-
лану, техникалық 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу (салалар 
бойынша)***

 

110501 2  Трамвай жүргізушісі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110502 2  Троллейбус жүргізушісі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110503 2
 

Метрополитен 
жабдықтарына қызмет 
көрсету жəне жөндеу 
электр-слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110504 2

 

Метрополитен 
стансалық жəне үңгі жол 
жабдықтарына қызмет 
көрсету жəне жөндеу 
электр-слесарі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110505 2  Жылжымалы құрамды 
жөндеу слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110506 2  Электр жабдықтарын 
жөндеу электр слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110507 2
 

Эскалаторды жөндеу 
жəне қызмет көрсету 
электр-слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110508 3
 Электр механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1106000 Темір жол жылжы-
малы құрамының 
өндірісі (түрлері 
бойынша)

 

110601 3
 Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1107000 Көтергіш көлік, 
құрылыс, жол ма-
шиналары мен 
жабдықтарын 
темір жол көлігінде 
техникалық пайда-
лану***

 

110701 2
 

Жол машиналары мен 
механизмдерді іске 
қосушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110702 2
 

Темір жол құрылыс 
машиналарының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110703 2  Жол машиналарының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110704 3
 Техник-электромеханик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

110705 2
 

Түзету-соғу рихтов-
ты машиналардың 
машинисі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1108000 Темір жол жылжы-
малы құрамдарын 
пайдалану, жөндеу 
жəне техникалық 
қызмет көрсету 
(түрлері бойын-
ша)***

 

110801 2
 Слесарь-вагондарды 

қараушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110802 2  Пойыз электр механигі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110803 2  Вагондарды жөндеу 
слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110804 2  Дрезина жүргізушісі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110805 2  Жолаушылар 
вагонының жолсерігі 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110806 2  Тепловоз машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110807 2  Электровоз машинисінің 
көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110808 2  Электр пойызы 
машинисінің көмекшісі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110809 2  Дизель пойызы 
машинисінің көмекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110810 2  Электр пойызының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110811 2  Тепловоз машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110812 2  Электровоз машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110813 2  Дизель пойызының 
машинисі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110814 2  Электр жабдықтарын 
жөндеуші электр слесарі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110815 2
 

Рефрижераторлы 
қондырғылардың 
механигі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110816 2
 

Локомотивті (тепло-
воз жəне электро-
воз) жөндеу бойынша 
слесарь

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110817 2  Автомотрис машинисі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

110818 3
 Техник-электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

Технологиялық 
машиналар жəне 
жабдықтар

 

1109000 Токарлық іс жəне 
металл өңдеу 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

110901 2
 Токарь

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110902 2
Токарькарусельші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110903 2
 Токарь-егеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110904 2
 Токарьревольверші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110905 2
 Тіс кесуші

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110906 2
 Фрезерлеуші

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110907 2
 Шевингтеуші 

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110908 2
 Ұста (барлық атаулары)

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110909 2
 Бұрғышы

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110910 2
 Кең бейінді станокшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110911 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

110912 3
 Электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

110913 2  Станоктық жұмыстарды 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110914 2
 Тегістеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

110915 2
 

Хонингтеуші (ұзын 
өлшемдегі цилиндрлерді 
өңдеу)

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1110000 Жүк көтергіш маши-
налар жəне транс-
портерлер***

 

111001 2
 Көтергіш машинаның 

машинисі
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111002 2
 Металлургиялық өндіріс 

кранының машинисі
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111003 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1111000 Ұсталық-тығыздау 
жабдығы**/***  

111101 2  Ұсталық-тығыздау 
жабдығын реттеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111102 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1112000 Өнеркəсіп ма-
шиналары мен 
жабдықтарын пайда-
лану**/***

 

111201 2  Құрал-сайман слесарі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111202 2  Механикалық жинақтау 
жұмысының слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111203 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111204 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

111205 3
 Өнеркəсіп механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1113000 Металлургиядағы 
машиналар мен 
жабдықтар***

 

111301 2
 

Металлургиялық 
зауыттардың 
жабдығының монтаж-
шысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111302 3
 Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

111303 3
 Электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1114000 Дəнекерлеу ісі 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

111401 2  Дəнекерлеуші (барлық 
атауларымен)

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111402 2  Газбен кесуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111403 2
 

Дəнекерлеу 
жұмыстарының 
бақылаушысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111404 2  Электр газымен 
дəнекерлеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111405 3
 Техник 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

111406 3
 Техник-механик

1 
жыл 
10 ай

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
10 ай

111407 3
 Дəнекерлеу өндірісінің 

инспекторы
1 

жыл 
10 ай

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1115000 Өндірістегі 
электрлік-
механикалық 
жабдықтар (түрлері 
бойынша)**/***

 

111501 2 Трансформаторларды 
жинаушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111502 2 Автоматтар мен жар-
тылай автоматтарды 
реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111503 2 Аккумулятор 
өндірісіндегі жар-
тылай автоматты 
қондырғыларды 
реттеуші 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111504 2 Электр жабдықтарын 
жөндеуші жəне қызмет 
көрсетуші электр 
монтері

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111505 2 Электр қозғалтқыш 
моторисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111506 3 Электр механигі (барлық 
атаулары)

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

111507 3
Техник-механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

111508 3
Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
6 ай

1116000 Геологиялық барлау 
жабдығы***  

111601 2 Геофизикалық аппарату-
раларды реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111602 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
 10 
ай

1117000 Электрондық тех-
ника өндірісіне 
арналған жабдық***

 

111701 2 Технологиялық 
жабдықты реттеуші 
(электрондық техника 
өндірісі)

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111702 3
Техник–электроник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1118000 Тамақ, сауда 
жəне ет өнеркəсібі 
кəсіпорындарының 
жабдықтары**/***

 

111801 2 Сауда жəне тоңазытқыш 
жабдықтарының электр 
механигі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

111802 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1119000 Тоңазытқыш-
компрессорлық 
машиналар жəне 
қондырғылар***

 

111901 2 Тоңазытқыш 
қондырғылары 
жабдықтарын 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111902 2 Тамақ өнеркəсібі 
кəсіпорындары 
жабдығын құрастырушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111903 2 Жабдықтарды жөндеу 
шебері (өнеркəсіпте)

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111904 2 Тоңазытқыш 
қондырғыларының 
машинисі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

111905 3
Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1120000 Технологиялық 
машиналар мен 
жабдықтарға 
техникалық қызмет 
көрсету (түрлері 
бойынша)**/***

 

112001 2 Тіс кескіш автоматтар 
мен жартылай автомат-
тарды реттеуші 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

112002 2 Дəнекерлеу жəне 
газ-плазма кесетін 
жабдықтарды реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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112003 2 Құрастырылатын авто-
маттарды, жартылай 
автоматтарды жəне 
автоматты желілерді 
реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

112004 3
Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

112005 3
Электр механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1121000 Медициналық тех-
никаны монтаж-
дау, техникалық 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу***

 

112101 2 Медициналық 
жабдықтарды жөндеу 
жəне қызмет көрсету 
электр механигі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

112102 3 Жабдықтарды пайдала-
ну жəне жөндеу технигі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

112103 3
Техник-электроншы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1122000 Əскери іс жəне 
қауіпсіздік  

112201 2  Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1201000 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу 
жəне пайдала-
ну**/***

 

120101 1 Жүргізуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120102 3 Автокөлік диспетчері 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120103 2 Жолаушы тасымалдау 
көлігінің тексерушісі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120104 2 Автокөліктердің 
техникалық күйін 
бақылаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120105 2 Автосервис менеджері 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120106 2 Автокөліктердің электр 
құрылғыларын жөндеуші 
электрик

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120107 2 Автокөлікті жөндеу 
слесарі

1 
жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120108 2 Автокөліктер шанағын 
қалпына келтіруші 
шебер

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120109 2 Көліктерді жөндеу 
шебері

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120110 2
Аккумуляторшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120111 3
Электр механигі 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

120112 3
Техник - механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120113 3
Мехатроник 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120114 4
Кіші-инженер механик

2 
жыл 
10 
ай

1 
жыл 
10 
ай

1202000 Тасымалдауды 
ұйымдастыру жəне 
көлікте қозғалысты 
басқару (салалар 
бойынша)***

 

120202 2 Жүк, тауар кассирі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120203 2 Кассир (билет сататын) 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120204 2 Баға қоюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120205 2 Тасымалдау құжаттарын 
өңдеуші оператор

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120206 3
Техник 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1203000 Теміржол көлігінде 
тасымалдауды 
ұйымдастыру 
жəне қозғалысты 
басқару***

 

120301 2 4-ші жəне 5-ші 
кластардың теміржол 
стансасының кезекшісі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120302 2 Орталықтандырылған 
станса бекетінің 
кезекшісі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120303 1 Бағыттау бекетінің 
кезекшісі 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120304 1 Поездарды 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120306 2 Жүк пен багажды 
қабылдап алушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120307 1 Дабыл беруші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120308 2 Тасымалдау 
құжаттарының опе-
раторы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120309 3 Тасымалдауды 
ұйымдастырушы техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1204000 Cу көлігін пайдалану 
(бейін бойынша)***  

120401 2 Матрос (теңіз жəне 
балық аулау флоты) 

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120402 2 Рөлші (ұстаушы) 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120403 2 Кеме электригі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120404 2 Кеме қозғалтқышын 
өздігінен басқару мо-
торшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120405 2 Рефрижератор 
қондырғыларының мо-
торшысы (машинисі)

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120406 2 Кіші кеме жүргізушісі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120407 3
(Кеме) механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120408 3
(Кеме) электр механигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120409 3 Кеме жүйелерінің 
механигі

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

120410 3
Техник-кеме жүргізуші

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

120411 3
Техник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1205000 Əуе жол көліктерінің 
қозғалысын басқару 
жəне пайдалану***

 

120501 3 Əуе қозғалысының 
(ұшақтың) диспетчері 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120502 3
Штурман

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120503 3
Ұшқыш

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120504 3
Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120505 3
Техник 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120506 3
Əуе жол серігі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120507 3 Əуежайдың 
отын кешенінен 
ұшақтарға отынды 
орталықтандырылған 
құю жүйесінің 
авиатехнигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120508 3
Техник-зертханашы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120509 3 Жанар-жағар май 
авиатехнигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

120510 3 Авиациялық агрегат-
тар мен авиациялық 
жабдықтарды жөндеу 
жөніндегі авиациялық 
техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1206000 Жол қозғалысын 
ұйымдастыру***  

120601 2 Жол инспекторы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

120602 3
Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

Кең қолданыстағы 
тауарлар мен 
бұйымдар техно-
логиясы

 

1207000 Талшықты матери-
алдарды өңдеу тех-
нологиясы**/***

 

120701 2
Талшық өңдеуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120702 2 Талшық өндіру бойынша 
ағындық желі операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120703 2 Джин жабдықтарының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120704 2 Линтер жабдықтарының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120705 2 Кептіру жабдықтарының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120706 2 Талшық жəне мата 
өңдеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120707 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

1208000 Иіру жəне түту 
өндірісі технология-
сы (түрлері бойын-
ша)**/***

 

120801 2
 Түту жабдықтары опе-

раторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120802 2
 Иіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120803 2
 Таспалық жабдықтар 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120804 2
 Туралау жабдықтар 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120805 2
 Орау автоматының 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120806 2
 Айналдыру жабдықтары 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120807 2
 Ширату жабдықтары 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120808 2
 Қопсыту-түту 

агрегатының операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120809 2
 Жіпті бөлу операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120810 2
 Реттеп орау 

агрегатының операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120811 2
 

Зығырды түту 
машинасының опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120812 2
 

Мыжып түту 
машинасының опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120813 2
 

Айналдырып түту 
машинасының опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120814 2
 Түту-қайта түту 

агрегатының операторы 
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120815 2
 Түту-таспа агрегаты 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120816 3
 Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

120817 3
 Техник-механик 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

120818 2
 Аппретирлеу аппа-

ратшысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120819 2
 Тазалау машинасының 

операторы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1209000 Тоқу өндірісі (түрлері 
бойынша)**/***  

120901 2
Тоқушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120902 2 Қолмен тоқу 
тоқымашысы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120903 2
Кілемші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120904 2 Арқаушыбық жабдығы 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120905 2 Шлихталау жабдығының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

120906 3
Техник - технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1210000 Мата емес тоқыма 
материалдар техно-
логиясы**/***

 

121001 2
Жіп ұршықшысы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121002 2
Тоқушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121003 2 Тоқыма-галантерея 
бұйымдарын тоқушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121004 2 Арқаушыбық жабдығы 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121005 2 Инемен тесу 
жабдығының операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121006 2 Түту-тоқу жабдығының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121007 2 Бүктеу-жаю 
машинасының опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121008 2 Тоқу-тігу жабдығының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121009 2
Кеттельші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121010 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1211000 Тігін өндірісі 
жəне киімдерді 
үлгілеу**/***

 

121101 1
Кестелеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121102 1
Лекалдарды жаюшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121103 2
Тігінші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121104 1
Киім пішуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121105 2
Киім конструкторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121106 2
Арнайы тігінші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121107 2
Модельер-пішуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121108 3
Модельер-конструктор 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

121109 3 Техник-технолог 3 жыл
6 ай

2 жыл
6 ай

121110 2
Пішуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121111 3 Тігін өндірісінің тех-
нологы

3 жыл
6 ай

2 жыл
6 ай

1 
жыл 
6 ай

121112 2
Бас киімдер модисткасы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1212000 Аяқ киім өндірісі 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

121201 2
Аяқ киім құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121202 2
Материалдарды пішуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121203 2
Аяқ киімді созушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121204 2
Модельер-құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121205 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл
6 ай

1 
жыл 
6 ай

121206 2 Аяқ киім пішуші жəне 
құраушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121207 2 Аяқ киімді бояу жəне 
безендіру шебері

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1213000 Аң терісі мен қой 
терісі бұйымдары 
өндірісінің техноло-
гиясы**/***

 

121301 2 Былғары – тері 
шикізаттары мен шала 
өнімдерді шелдеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121302 2 Теріні шелдеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121303 2 Скорняк-киім пішуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121304 2
Бұйымдарды тігуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121305 2
Тігінші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121306 3
Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл
10 ай

1 
жыл
10 ай

1214000 Трикотаж, тоқыма, 
галантерея 
бұйымдары техно-
логиясы**/***

 

121401 2
Тоқушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121402 2
Шілтерші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121404 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1215000 Жеңіл өнеркəсіп 
ұйымдарының 
жабдығы**/***

 

121501 2 Тігін жабдықтары опе-
раторы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121502 2 Электр машиналарын 
жөндеу жөніндегі электр 
слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121503 2 Жеңіл өнеркəсіп 
кəсіпорындары 
жабдықтарының 
монтажнигі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121504 3
Техник-механик 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

Тағам өнімдерін 
өндіру техноло-
гиясы

 

1216000 Элеватор, ұн тар-
татын, жармалық 
жəне құрама жем 
өндірісі***

 

121601 2 Ұн тарту өндірісінің ап-
паратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121602 2 Жармалық өндірістің 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121603 2 Құрама жем өндірісі ап-
паратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121604 2 Астықты өңдеу аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121605 3 Техник-механик 3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

10 ай

121606 3 Техник-технолог 3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

10 ай

1217000 Темекі өндірісі***  
121701 2 Темекі өнімін қайта 

өңдеудің ағынды-
автоматты желілер 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121702 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

121703 3
Техник- механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1218000 Тамақ өнеркəсібі 
кəсіпорындарының 
жабдықтары**/***

 

121801 2 Азық-түлік өнімдерін 
өндіруде жабдықтарды 
реттеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121802 2
Тамақ өнімдерін кесуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121803 3 Жабдықтарды пайдала-
ну жəне жөндеу технигі

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1219000 Нан пісіру, макарон 
жəне кондитерлік 
өндірісі**/***

 

121901 2
Карамель даярлаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121902 2
Кəмпит даярлаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121903 2
Шоколад даярлаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121904 2
Бисквит даярлаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121905 2 Мармелад-пастильді 
даярлаушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121906 2
Вафель даярлаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121907 2
Рецепт жазушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121908 2
Глазурь даярлаушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121909 2
Кондитер 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121910 2
Халва илеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121911 2 Бұршақ кəмпит дайын-
даушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121912 2 Бөлуші-ораушы машина-
лар машинисі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121913 2
Наубайшы-шебер

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121914 2
Наубайшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121915 2
Қамыр илеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121916 2
Ашытқы дайындаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121917 2
Қамырға пішін беруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121918 2 Қамыр бөлетін машина-
лар машинисі

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121919 2 Шикізатты ыдыссыз 
сақтау қондырғысының 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121920 2 Макарон өнімдерінің 
жартылай өнімдерін 
нығыздаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121921 2 Ұзын түтікше макарон 
өнімдерін кептіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121922 2 Тоғын-автоматты желі 
операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

121924 3
Техник–технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1220000 Қант өндірісі***  
122001 2 Утфель қайнату аппа-

ратшысы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122002 2 Диффузиялық 
шырынының дефеко-
сатурациялау аппа-
ратшысы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122003 2 Қант өндірісінде басқару 
пультінің операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1220043
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1221000 Балық өндірісі**/***  
122101 2

Балық өңдеуші
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122102 2
Теңіз өнімдерін өңдеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122103 2
Уылдырық өңдеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122104 2
Краб өңдеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122105 2 Теңіз өнімдері мен 
балықтан тағамдар 
əзірлеуші кулинар

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122106 2 Тағам өнімі өндірісіндегі 
жүйелердің операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122107 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1222000 Консервілер жəне 
тағам концентратта-
ры өндірісі**/***

 

122201 2 Стерилдеу аппарат-
шысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122202 2 Пісіру аппаратшысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122203 2 Бұрап жабу 
машиналарының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122204 2 Бөлуші-буып-түюші ма-
шиналар машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122205 2 Құю-толтыру 
автоматтарының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122206 2 Бу-су-жылу агрегатының 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122207 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1223000 Сыра, алкоголь-
сыз жəне спиртті 
ішімдіктер өндірісі***

 

122301 2 Ашытушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122302 2 Купажист 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122303 2 Коньяк өндіру аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122304 2 Спиртті ректификация-
лау жəне айыру аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122305 2 Шампан өндірісінің аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122306 2 Ашытылу процесінің 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122307 2 Шарап материалдарын 
жəне шарап өңдеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122308 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1224000 Сүт өнімдерінің 
өндірісі**/***  

122401 2 Май жасаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122402 2 Ірімшік жасаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122403 2 Сүт өнімдерін 
салқындату аппарат-
шысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122404 2 Сүтті пастерлеу жəне 
салқындату аппарат-
шысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122405 2 Қаймағы алынбаған 
жəне ашымалы сүт 
өнімдерін жасау шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122406 2 Сүт өнімдері 
өндірісіндегі автоматты 
желілер операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122407 3 Техник-технолог 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1225000 Ет жəне ет 
өнімдерінің өндірісі 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

122501 2 Мал союшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122502 2 Ет өңдеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122503 2 Етті жəне субөнімдерін 
сіңірден ажыратушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122504 2 Еттен жартылай фабри-
каттар дайындаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122505 2 Шұжық өнімдерін 
қалыптастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122506 2
Фарш құрастырушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122507 2 Фарш дайындау 
жүйесінің операторы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122508 2 Пісірілген шұжық өндіру 
автоматының операторы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122509 2 Жылу камералары мен 
жылу агрегатының опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122510 3
Техник-механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

122511 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1226000 Тамақтандыру 
кəсіпорындарының 
өнім өндіру техно-
логиясы жəне оны 
ұйымдастыру**/***

 

122601 2 Зертханашы 2 жыл
6 ай

1 жыл 
6 ай

10 ай

122602 2
Көкөніс тұздаушы

1 
жыл
10 ай

2 жыл
6 ай

1 жыл 
6 ай

10 ай

122603 3
Технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

122604 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

122605 2 Жартылай дайындалған 
тағам өнімдерін даяр-
лаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1227000 Баспа өндірісі** /***  
122701 2

Брошюралаушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122702 2
Түптеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122703 2
Тегіс баспа баспагері

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122704 2
Түзетуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122705 2 Полиграфия өнеркəсібі 
ұйымдарының 
жабдықтарын монтаж-
даушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122706 2 Фото теру автоматтары 
мен жүйелерінің опе-
раторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122707 2 Электрондық теру жəне 
беттеу операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122708 2 Электрондық түрлі түсті 
ажырату операторы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122709 2
Кесуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122710 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

122711 3 Жабдықтарды пайдала-
ну жəне жөндеу технигі

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

1228000 Кабель өндірісі**/***  
122801 2 Кабелдер мен сым-

дарды пластиктермен 
жəне резеңкелермен 
нығыздаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122802 2 Желілер мен кабелдерді 
ораушы-оқшаулаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122803 2 Сым созушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122804 2 Пластмассадан 
жасалған бұйымдарды 
нығыздаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122805 2 Пластмасса балқытушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122806 2 Кабель өндірісінің 
монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122807 2 Сымдар мен 
кабельдерді орап шыр-
маушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122808 2 Кабель өндірісі матери-
алдарын кесуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122809 2 Фильер дайындаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

122810 3
Техник- технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

122811 3 Жабдықтарды пайдала-
ну жəне жөндеу технигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

122812 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1229000 Құрал жасау (сала-
лар бойынша)  

122901 3
Өндіріс механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

122902 3 Техник-механик 
(барлық атаулары)

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

122903 3
Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1230000 Майлар жəне май 
ауыстырғыштар тех-
нологиясы

 

123001 3
 Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1231000 Экологиялық 
қондырғыларды пай-
далану жəне қызмет 
көрсету ***

 

123101 2 Ағын суларды тазалау 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123102 2 Химиялық су тазарту 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123103 2 Химиялық өндіріс 
қалдықтарын қайта 
өңдеу аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123104 2 Шаң-газ тұтатын 
қондырғыларға қызмет 
көрсету операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123105 2 Конденсатты жинау 
жəне тазарту операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123106 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

123107 3
Техник-технолог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1232000 Шыныталшық жəне 
шыныдан жасалған 
заттар өндірісі**/***

 

123201 2 Маталық емес 
шыныталшықты матери-
алдарды өндіру аппа-
ратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123202 2 Үздіксіз шыны 
талшықтарын алу опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123203 2 Үрлеуші жартылай авто-
мат операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123204 2 Шыны жіптерін ораушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123205 2 Шыны пластик 
құрастырылымдарын 
дайындайтын 
қондырғылардың опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123206 2 Электр пештерін 
басқару пультінің опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123207 2 Бүрмеленген шыны 
пластик табақтарын дай-
ындау қондырғысының 
операторы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123208 2 Шыны заттарды үрлеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123209 2 Кварц үрлеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123210 2 Шыны үрлеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123211 2 Кварцты балқытушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123212 2 Шыны қалыптаушы 
машиналардың опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123213 2 Шыны жəне шыныдан 
жасалған заттарды 
сүрлеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123214 2
Шыны заттарды əрлеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123215 2
 Шыны əрлеуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123216 2
Шыны кесуші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123217 2 Үрленетін заттарды 
бөлуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123218 3
Техник-технолог 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1233000 Фарфор жəне фаянс 
бұйымдарын дайын-
дау**/***

 

123301 2 Фарфор жəне фа-
янс бұйымдарын 
қалыптаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123302 2 Фарфор жəне фаянс 
бұйымдарын күйдіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123303 2 Бағыт беруші-
тазалаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123304 2 Фарфор жəне фа-
янс бұйымдарын 
құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123305 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1234000 Керамикалық 
өндіріс**/***  

123401 2 Керамикалық өндіріс 
құрал-жабдықтарын 
реттеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123402 2 Құрылыс қышы 
бұйымдарын 
қалыптаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123403 2 Құрылыс қышы 
бұйымдарын 
сығымдаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123404 3
Техник-механик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

123405 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1235000 Əрлеу өндірісі (бейін 
бойынша)**  

123501 2
Бояушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123502 2
Каландршы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123503 2
Кептіруші 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123504 2 Қосындылау аппарат-
шысы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123505 2
Сіңдіру аппаратшысы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123506 2
Жұмсарту аппаратшысы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123507 2 Ширату жабдығының 
операторы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123508 2
Мата безендірушісі 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123509 2
Ағартушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123510 2
Қайнатушы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123511 2 Аппретирлеу аппа-
ратшысы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123512 2 Бұйымды өңдеу сапасын 
бақылаушы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123513 3
Техник-механик 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

123514 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

123515 3
Суретші дизайнер 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1236000 Тері жəне үлбірді 
химиялық өңдеу 
**/***

 

123601 2 Илеу (тері жəне үлбір) 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде) 

(Соңы 23-бетте) 
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123602 2 Күлдеу (былғары жəне 
тері шикізаттық өндіріс) 
аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123603 2 Илеу сығындысын дай-
ындау аппаратшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123604 2 Теріні жұқартушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

123605 3
Техник-технолог 

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1237000 Жеміс-жидектер мен 
көкөністерді сақтау 
жəне қайта өңдеу

 

123701 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1300000 Байланыс, теле-
коммуникация жəне 
ақпараттық техноло-
гиялар. Электрондық 
техника

 

1301000 Электрондық 
құралдар мен 
құрылғылар

 

130101 3
 Техник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

Автоматика жəне 
басқару  

1302000 Автоматтандыру 
жəне басқару (бейін 
бойынша)***

 

130201 2 Бақылау-өлшеу аспап-
тары мен автоматика 
слесарі

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130202 3
Электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130203 3 Өнеркəсіп электрон-
шысы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130204 3
Өнеркəсіп электригі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1303000 Темір жол көлігіндегі 
автоматика, теле-
механика жəне 
қозғалысты 
басқару***

 

130301 2 Электр монтері - ре-
лейщик

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130302 2 Сигнал беру, 
орталықтандыру жəне 
бұғаттау құрылғыларына 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу электр монтері

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130303 2 Байланыс аппаратура-
сы мен құрылғыларына 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу электр монтері

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130304 3
Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

Информатика жəне 
есептеу техникасы  

1304000 Есептеу техникасы 
жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

130401 2 Электрондық есептеу 
машиналарының опе-
раторы

1жыл
10 ай 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130402 2 Байланыс 
құрастырушысы-
кабельші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130403 3
Техник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

130404 3
Техник-бағдарламашы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130405 3
Ақпаратты қорғау технигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130406 3 Компьютерлік 
құрылғыларға қызмет 
көрсетуші техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130407 3
Техник-электроник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130408 2 Электрондық-есептеу 
машиналарын баптаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130409 4
Кіші инженер-
бағдарламашы

2 
жыл 
10 
ай

1 
жыл
10 
ай

1305000 Ақпараттық жүйелер 
(қолдану саласы 
бойынша)***

 

130501 1 Дизайнер 1 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130502 3
Техник-бағдарламашы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130503 3 Техник 2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

Байланыс, 
радиоэлектроникажəне 
телекоммуни-каци-
ялар***

 

1306000 Радиоэлектроника 
жəне байланыс 
(түрлері бойынша)

130601 2 Телекоммуникациялық 
желілер жəне жүйелер 
бойынша электро-
монтер

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130602 2  Телефон байланысының 
электр монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130603 2  Байланыс операторы . 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130605 2  Байланысты 
монтаждаушы-кабелші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130608 3  Пошта байланысының 
технигі 

2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130609 3  Байланыс технигі 2 жыл 
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130610 3
 Техник-радиомеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130611 3
 Техник электроншы

3 жыл
6 ай

2 жыл
6 ай

1 
жыл
6 ай

130612 3  Техник-радиотехник 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

130613 4
 Байланыс бойынша кіші 

инженер

2 
жыл
10 
ай

1 
жыл
10 
ай

1307000 Электр байланы-
сы жəне желімен 
хабарлаудың желілік 
құрылыстарын пай-
далану ***

 

130701 2 Желілік құрылыстар 
мен телекоммуникация 
желілерін пайдалану 
бойынша бақылаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130702 2 Электр байланысы 
жəне желімен хабарлау 
желілік құрылыстарының 
электр монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130703 2 Байланысты 
монтаждаушы-кабелші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130704 2 Телефон байланысының 
стансалық жабдықтары 
электр монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130705 3
Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130706 3 Байланыс желілік 
құрылыстарының 
жəне абоненттік 
құрылғылардың электр 
механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1308000 Автоматтандырылған 
байланыс жүйесін пай-
далану***

 

130801 2 Ұшуды қамтамасыз 
ету жүйелердің жарық-
техникалық құрал-
жабдығына қызмет 
көрсету электр механигі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130802 2 Байланыс құрал-
жабдығын құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

130803 3
Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130804 3
Электромеханик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

130805 3
Техник-электроншы 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1309000 Оптикалық жəне 
электрондық құрал-
жабдықтар (түрлері 
бойынша)

 

130901 3 Байланыс технигі 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

130902 3
Техник-электроншы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

130903 3 Техник-метеоролог 2 жыл
10 ай

1 жыл
10 ай

10 ай

1310000 Көлік радио 
электрондық 
жабдықтарды 
техникалық пай-
далану (көлік түрі 
бойынша) 

 

131001 3
 Жабдықты жөндеу жəне 

пайдалану технигі
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131002 3
Электр механигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131003 3
 Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131004 3
 

Радионавигация, радио-
локация жəне байланыс 
технигі 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131005 3
 Техник-электрик 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131006 3
 Техник-электроншы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

131007 3
 Байланыс технигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1311000 Темір жол 
көлігінің жедел 
технологиялық 
байланыс 
құрылғыларын пай-
далану

 

131101 3
 Байланыс 

электромеханигі
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1400000 Құрылыс жəне 
коммуналдық 
шаруашылық

 

1401000 Ғимараттар мен 
құрылымдарды 
салу жəне пайдала-
ну**/***

 

140101 2
Тас қалаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140102 2
Ағаш ұстасы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140103 2
Құрылыс шебері

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140104 2
Сылақшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140105 2
Бояушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140106 2
Бетоншы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140107 2
Арқаулаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140108 2
Пеш салушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140109 2
Қаптаушы-мəрмəрші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140110 2
Қаптаушы-тасшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140111 2
Қаптаушы-өрнектеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140112 2
Қаптаушы-жылтыратушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140113 2 Рулонды жəне дана ма-
териалдардан жасалған 
жапқыштармен төбе 
жабушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140114 2 Болат жапқыштармен 
төбе жабушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140115 2 Болат жəне темір бетон 
құрылымдарды мон-
таждау жөніндегі мон-
таждаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140116 2
Паркетші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140117 2
Стропальші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140118 2 Құрылыс слесарі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140119 2 Құрылыс электр слесарі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140120 2 Құрылыстың құрғақ əдіс 
жөніндегі маманы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140121 3
Техник-құрылысшы

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

140122 2 Қаңқа-қаптауыш 
құрылымдарды мон-
таждаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140123 3 Қаңқалы-қаптау техно-
логиялары маманы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140124 2 Кең бейінді құрылыс 
шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140125 2 Өңдеу құрылыс 
жұмыстарының шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140126 2 Жалпы құрылыс 
жұмыстарының шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140127 4
Кіші инженер-
құрылысшы

2 
жыл
10 
ай

1 
жыл 
6 ай

1402000 Жол-құрылыс маши-
наларын техникалық 
пайдалану (түрлері 
бойынша)***

 

140201 2 Құрылыс машиналарын 
реттеуші

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

140202 2 Бульдозер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140203 2 Скрепер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140204 2 Тегіс жаншығыштары 
бар өздігімен жүретін 
илем машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140205 2 Пневматикалық шиналы 
жартылай тіркеме жəне 
өздігімен жүретін илем 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140206 2 Тығыздаушы жəне 
тегістеуші тығыздаушы 
машина машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140207 2 Іштен жанатын 
қозғалтқышы бар жыл-
жымалы сығымдағыш 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140208 2 Құбыр төсеуші машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140209 2 Жылжымалы құрамға 
қызмет көрсету жөніндегі 
қондырғы машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140210 2 Бір ожаулы экскаватор 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140211 2 Роторлы экскаватор 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140212 2 Тиейтін автомобиль 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140213 2 Автогрейдер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140214 2 Автомұнара жəне 
автогидрокөтергіш 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140215 2 Автосығымдағыш 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140216 2 Автомобиль кранының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140217 2 Кран машинисі (краншы) 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140218 2 Жол құрылыс машина-
ларын жəне тракторла-
рын жөндеу слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140219 2 Сына қағатын 
кондырғысының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140220 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1403000 Ішкі санитарлық-
техникалық 
құрылғыларды, 
желдеткіштерді 
жəне инженерлік 
жүйелерді монтаж-
дау жəне пайдалану 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

140301 2  Слесарь-сантехник 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140302 2 Технологиялық құбыр 
жолдарын құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140303 2 Санитарлық-техникалық 
құрал-жабдықты 
құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140304 2 Желдету жүйелерін 
құрастырушы: ауа-
ны кондиционерлеу, 
пневмокөлікті, аспира-
циялауы 

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140305 2 Санитарлық-
техникалық жүйелер 
мен құрылғыларды 
құрастырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140306 2 Пластмасса 
дəнекерлеушi

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140307 2 Электромонтаждаушы-
реттеушi

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140308 2 Электргаз дəнекерлеушi 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140309 3
Техник-сантехник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1404000 Сумен 
қамтамасыздандыру 
жəне су бұрғыш 
жүйелерінің 
тазартқыш 
ғимараттары***

 

140401 2 Тазалау құрылғылары 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140402 2

 

Технологиялық 
жабдықтарды жəне 
оған байланысты 
құрастырылымдарды 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140403 3

 

Су құбыры - кəріз 
шаруашылығының 
желілері мен 
құрылыстарын пайдала-
ну технигі

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1405000 Газбен қамтамасыз 
ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру 
жəне пайдала-
ну**/***

 

140501 2 Газ құбырларын пай-
далану жəне жөндеу 
слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140502 2 Газ шаруашылығында 
апатты қалпына келтіру 
жұмыстарының слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140503 2 Жер асты газ 
құбырларын пайдалану 
жəне жөндеу слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140504 3 Газ объектілері құрал-
жабдығын пайдалану 
технигі

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1406000 Жергілікті 
магистральдық жəне 
желілік құбырларды 
монтаждау**/***

 

140601 2 Технологиялық 
құбырларды дайындау 
жəне жөндеу слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140602 2 Технологиялық 
құбырларды 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140603 2 Пластмасса 
дəнекерлеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140604 3
Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1407000 Гидротехникалық 
құрылыс  

140701 3
 Техник-гидротехник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1408000 Қала қатынас жол-
дарын салу жəне 
пайдалану

 

140801 3
 Техник-құрылысшы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1409000 Темір жол 
құрылысы, 
жол жəне жол 
шаруашылығы***

 

140901 1 Жол монтері 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140902 2 Жасанды ғимараттар 
мен жолдарды жөндеу 
жəне ағымдық ұстау 
(босатылған) бригадирі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140903 2 Дефектоскопты арбалар 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

140904 2 Дефектоскопты 
жабдықтар операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1409053 Техник-жолшы-
құрылысшы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1410000 Автомобиль жолда-
ры мен аэродромдар 
құрылысы***

 

141001 3
Техник-құрылысшы

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

141002 2 Бульдозер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141003 2 Жол жұмысшысы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141004 2 Асфальтбетон төсеуші 
машинист

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141005 2 Пневматикалық шиналы 
өздігімен жүретін жəне 
жартылай тіркемелі 
катоктың машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141006 2 Компрессор машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141007 2 Тегіс айналмасоққышты 
өздігімен жүретін каток 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141008 2 Тығыздаушы жəне 
тегістеуші машинасының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141009 2 Автогрейдер машинисі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141010 4
Кіші инженер-
құрылысшы

1 
жыл 
10 
ай

10 
ай

1411000 Көпірлер мен көлік 
үңгі жолдары  

141101 3
 Техник-құрылысшы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1412000 Құрылыс 
бұйымдары мен 
құрастырылымдар 
өндірісі**/***

 

141201 2
 Үңгіржол пешін тиеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141202 2
 Шихталаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141203 2
 

Қабырғалық жəне 
тұтқыр материал-
дар өндірісіндегі 
қалыптаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141204 2  Кептіру агрегатының 
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141205 2
 

Құрылыс материалдар 
өндірісіндегі жабдықты 
реттеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141206 2  Отырғызушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141207 2
 

Қабырғалық жəне 
тұтқыр материалдар 
өндірісіндегі түсіруші-
қалаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141208 2
 

Қабырғалық бұйымдар 
өндірісіндегі басқару 
пульті операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141209 3
 Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

141210 3
 

Металл-пластик 
өнімдерін жасау жəне 
құрастыру шебері

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

1413000 Темір бетон жəне 
металл бұйымдары 
өндірісі (түрлері бой-
ынша)***

 

141301 2  Металл құрылымдарды 
жинау слесарі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141302 2
 

Болат жəне темір-
бетон құрылымдарын 
құрастырушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

 141303 3
 Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл 
6 ай

1414000 Жиһаз өндірісі 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

141401 2  Жиһаз жинақтаушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141402 2  Жиһаздың əсемдік 
элементін дайындаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141403 2
 

Ағаш өңдеу 
станоктарының 
жұмысшысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141404 2  Ағаш-талшық 
термоөңдеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141405 2  Ағаш бұйымдарын 
жинаушы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141406 3
 Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

141407 2  Ағаш жəне жихаз 
өндірісінің шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1415000 Лифт шаруашылығы 
жəне эскалаторлар 
(түрлері бойын-
ша)***

 

141501 2  Лифт электромеханигі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141502 3
 Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

141503 3
 Жабдықтарды пайдала-

ну жəне жөндеу технигі
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

141504 3
 Техник-механик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1416000 Қалдықтарды қайта 
өңдеу**/***  

141601 2
 

Қатты тұрмыс 
қалдықтарын сұрыптау 
жөніндегі базаның опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

141602 2
 

Қалдықтарды қайта 
өңдеу жөніндегі опе-
ратор

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1417000 Азаматтық 
ғимараттар ішкі 
көрінісінің дизайны, 
қалпына келтіру, 
қайта құру

 

141701 3
 Техник-дизайнер

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1418000 Сəулет өнері  
141801 3

 Сызушы
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

141802 3
 Техник-жобалаушы 

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1501000 Ауыл шаруашылығы 
техникасына 
техникалық қызмет 
көрсету жəне 
жөндеу**/***

 

150101 2
 

Ауыл шаруашылық 
өндірісіндегі тракторшы-
машинисі

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150102 2
 

Машина мен 
механизмдерді пайдала-
ну жəне жөндеу шебері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150103 3
 Мехатроник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

1502000 Агрономия***  
150201 2  Зертханашы 2 жыл

10 ай
10 ай 10 ай

150202 2  Технологиялық 
жабдықтарды реттеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150203 3
Агроном

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150204 3
 Өсімдікті қорғау агро-

номы
3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150205 3
 Агрохимик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150206 3
 Техник-зертханашы

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1503000 Өсімдік 
шаруашылығы**/***  

150301 2
 Жүзім өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150302 2
 Жеміс өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150303 2
 Көкөніс өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150304 2
 Темекі өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150305 2  Құлмақ өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150306 2
 Гүл өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150307 2  Майлар алынатын 
өсімдіктерді өсіруші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150308 2  Егуші-фитосанитар 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150309 2
 Бағбан

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150310 2
 Тəлімбақшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150311 2
 Шикізат дайындаушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150312 2  Шебер 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150313 2
 

Шикізат мақтаны 
алғашқы өңдеу опе-
раторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150314 2
 Саңырауқұлақ өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1504000 Фермер 
шаруашылығы (бейін 
бойынша)**/***

 

150401 2 Бухгалтер 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150402 2  Машинамен сиыр сауу 
операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150403 2
Жеміс-көкөніс өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150404 2
 Аспазшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150405 2
 Сатушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150406 2
 

Ауыл шаруашылық 
өндірісіндегі тракторшы-
машинист

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150407 2
 

Ауыл шаруашылығы 
машиналары мен трак-
торларын реттеуші

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150408 2
 Автомобиль жүргізуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150409 2
 

Электр жабдықтарына 
қызмет көрсету электр 
монтері

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150410 2
 Слесарь-жөндеуші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150411 3  Фермер 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1505000 Балық 
шаруашылығы 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

150501 2
 Балық өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150502 2
 Балықшы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150503 3  Техник 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

150504 3
 Техник-балық өсіруші

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1506000 Аңшылық 
жəне аң өсіру 
шаруашылығы**/***

 

150601 2  Аң өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150602 3  Техник-аңшы 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1507000 Ара өсіру жəне жібек 
шаруашылығы**/***  

150701 2
 Ара өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150702 2
 Жібек өсіруші

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150703 3  Техник 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1508000 Орман 
шаруашылығы, 
бақ-саябақ жəне 
ландшафт құрылысы 
(түрлері бойын-
ша)**/***

 

150801 2 Егерь 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150802 2
 Көгалдандырушы

1 
жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150803 2
 Ландшафт дизайны бой-

ынша көгалдандырушы
1 

жыл 
10 ай

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150804 3
 Орман шебері

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150805 2  Орманшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150806 3
 Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150807 3
 Техник-ағаш 

отырғызушы
3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150808 3  Менеджер 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

150809 2  Орман ағашын жығушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

150810 3
 Ландшафты дизайн 

шебері
3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1509000 Экология жəне 
табиғатты қорғау 
қызметі (түрлері 
бойынша)

 

150901 3 Жер қойнауын қорғау 
жəне пайдалану 
жөніндегі инспектор

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150902 3 Ерекше қорғалатын 
табиғат аумақтарының 
технигі

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150903 3
Техник-гидромелиоратор

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150904 3
Техник-механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

150905 3
Техник-технолог

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1510000 Ауыл 
шаруашылығын 
механикаланды-
ру**/***

 

151001 2 Слесарь-жөндеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151002 2 Мал шаруашылығы 
кешендері мен 
механикаландырылған 
фермалар операторы 

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151003 3 Еңбек сыйымдылығы 
үрдісін механикаланды-
ру бойынша техник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

151004 3
 Техник-механик

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1511000 Жерге орнала-
стыру***  

151101 2  Сызушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151102 3
 Геодезші

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

151103 3
 Техник

3 жыл
6 ай

2 жыл 
6 ай

1 
жыл
6 ай

1512000 Зоотехния**/***  
151201 2  Шошқа өсіруші 2 жыл

10 ай
10 ай 10 ай

151202 2  Жылқы өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151203 2  Шебер 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151204 2  Құс өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151205 2 Қой шаруашылығы 
кешендері мен 
механикаландырылған 
фермалар операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151206 2  Тағашы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151207 2  Экипажшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151208 2  Шошқа жаюшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151209 3  Техник- құс өсіруші 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

151210 3
 Зоотехник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151211 2  Бұғы өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151212 2  Түйе өсіруші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

1513000 Ветеринария**/***  
151301 2

 
Жануарларды 
ветеринарлық өңдеу 
жөніндегі оператор

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151302 2
 

Жануарлар мен 
құстарды жасанды 
ұрықтандыру операторы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151303 2  Ветеринарлық санитар 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151304 2  Зертханашы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151305 3
 Ветеринарлық фель-

дшер
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151306 3
 Ветеринарлық техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151307 3
 Жануарларды жасанды 

ұрықтандыру технигі
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151308 3
 Ветеринарлық фель-

дшер- инспектор
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1514000 Экология жəне 
табиғат ресурстарын 
тиімді пайдалану 
(салалар бойын-
ша)***

 

151401 2  Сынауықпен талдау 
зертханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151402 2 Зертханашы-
микробиолог

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151403 2 Спектрлік талдау зерт-
ханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151404 2 Химиялық талдау зерт-
ханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151405 2 Химиялық-
бактериологиялық тал-
дау зертханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151406 2 Физикалық-механикалық 
талдау зертханашысы

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151407 2 Сынама іріктеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151408 2 Зертханашы-
радиометрист

2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151409 3
Эколог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1515000 Гидрология жəне 
метеорология  

151501 3
Техник-гидролог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151502 3
Техник-метролог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151503 3
Техник-агрометеоролог

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

151504 3
Гидрометбақылаушы

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1516000 Өрт қауіпсіздігі  
151601 3

 Өрт сөндіру инспекторы 
3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл 
10 ай

1517000 Төтенше жағдайда 
қорғау (бейін бой-
ынша)***

 

151701 2 Ілгектеуші 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151702 2 Такелажшы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151703 3
Техник

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

151704 2 Құтқарушы 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151705 2 Кинолог 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151706 2 Шахтадағы сынама 
жинаушы

2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

151707 3 Өнеркəсіптік альпинист 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

151708 3 Сүңгуір 2 жыл
10 ай

1 жыл 
10 ай

10 ай

1518000 Ауыл 
шаруашылығын 
электрлендіру жəне 
автоматтандыру***

 

151801 2 Электр монтері 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151802 2 Электр слесарі 2 жыл
10 ай

10 ай 10 ай

151803 3
Техник-электрик

3 жыл
10 ай

2 жыл 
10 ай

1 
жыл
10 ай

Ескерту:
* негізгі орта білім базасында көркемдеу кəсіпшілікпен оқыту мерзімі.
**білім беруге ерекше қажеттілік бар адамдар үшін техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 

кейінгі оқыту мерзімі. 
*** оқытудың екі деңгейлік моделі бойынша оқыту мерзімі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 10 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15002 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-22-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 10 наурыз           №109             Астана қаласы

«Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы №94 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 94 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13287 болып тіркелген, 2016 жылғы 17 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбында орыс тіліндегі мəтін өзгертілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
1-тармақта орыс тіліндегі мəтін өзгертілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары 

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 

бақылау комитеті (А.А. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен 

бастап осы бұйрықтың көшірмесін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялау үшін мерзімді баспа 
басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң 
эталондық бақылау банкiнде енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің міндетін атқарушы Э.СУХАНБЕРДИЕВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
2017 жылғы 10 наурыздағы № 109 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 28 қаңтардағы № 94 бұйрығымен бекітілген

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі - Заң) 
5-бабының 12) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне оқу жетістіктеріне сырттай бағалау (бұдан 
əрі - ОЖСБ) жүргізу тəртібін: 

 1) бастауыш мектепте – оқу жетістіктерін мониторингтеу мақсатында іріктеліп;
 2) негізгі мектепте – оқу жетістіктерін мониторингтеу жəне оқу процесін ұйымдастырудың 

тиімділігін бағалау мақсатында іріктеліп;
 3) жалпы орта мектепте – оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау мақсатында;
 4) жоғары білім беруде – оқыту бағыттары бойынша оқу бағдарламасын игеруді монито-

рингтеу мақсатында іріктеліп айқындайды.
2. Осы қағидаларда мынадай ұғым пайдаланылады: 
1) тест спецификациясы – бұл тесттің жалпы сипаттамасы, тапсырманың саны мен 

мазмұны, белгіленген емтихан үшін нақты пəн бойынша тестілеудің уақыты сипатталған құжат.
3. ОЖСБ жүргізудің мақсаты білім беру қызметтерінің сапасын бағалау жəне «Білім берудің 

тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарда (бұдан əрі - МЖМС) көзделген, бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта білімнің (бұдан əрі – орта білім) жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 
жəне жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау болып табылады.

4. Қағидалар меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне 
қарамастан орта жəне жоғары білім беру ұйымдарына таратылады.

5. ОЖСБ оқыту тілінде кешенді тестілеу түрінде өтеді.
6. ОЖСБ жүргізілетін орта білім беру ұйымдарының жəне жоғары білім мамандықтарының 

жəне жоғары оқу орындарының (бұдан əрі – базалық ЖОО) жəне оларға бекітілген желілік жоғары 
оқу орындарының (бұдан əрі – желілік ЖОО) тізбесін Заңның 55-бабының 6-тармағына сəйкес 
білім беру саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) жыл сайын айқындайды.

7. Тапсырмалар саны мен мазмұны, сондай-ақ тестілеуге бөлінетін сағат саны əр пəн 
бойынша тесттің спецификациясына сəйкес айқындалады. Тест спецификациясын уəкілетті 
орган əзірлеп, бекітеді. 

8. Білім беру ұйымдарында ОЖСБ-ны өткізу қағидаларының сақталуын бақылауды 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) жəне 
Министрліктің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитетінің Білім саласындағы бақылау 
департаменттерінің уəкілетті өкілдері (бұдан əрі - БСБД) жүзеге асырады.

9. Тестілеу рəсімдерін техникалық қамтамасыз етуді Министрліктің «Ұлттық тестілеу 
орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі - ҰТО) жүзеге асырады. 

10. ОЖСБ өткізу кезінде Министрліктің жəне БСБД-ның уəкілетті өкілдері білім алушылармен 
тестілеу материалдарын толтыру жəне рəсімді өткізу тəртібін түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 

11. Тестіленуші басқа тестіленушілермен сөйлеспейді, материалдармен алмаспайды 
жəне (немесе) оларды қасақана бүлдірмейді (жыртпайды), қағаз, электрондық жəне өзге де 
ақпараттарды қолданбайды.

Тестілеу барысында тестіленуші калькуляторды, анықтамалық əдебиеттерді (Менделеев 
жəне тұздардың ерігіштігі кестесінен басқасын), түзету сұйықтығын, электрондық жазба 
кітапшаларын жəне қабылдайтын-беретін электрондық құрылғылар (оның ішінде ұялы теле-
фондар мен өзге де электрондық жабдықтар) қолданбайды. 

Тестіленуші осы Қағидаларды бұзған жағдайда Министрліктің жəне БСБД-ның уəкілетті өкілі 
тестіленушіні аудиториядан шығару туралы шешім шығарып, осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес тыйым салынған заттың тəркіленуі жəне тестіленушіні аудиториядан шығару туралы 
акті нысанын жасайды, тестілеу нəтижелерін жояды.

12. Аудиториядан шығу тек дəліз кезекшісінің алып жүруімен ғана қарастырылған.
13. ОЖСБ өткізу кезінде білім алушылардың білім сапасына ықпал етуші факторларды 

айқындау үшін, білім беру ұйымдарының тестіленушілері, мұғалімдері жəне əкімшілігі ара-
сында сауалнама жүргізіледі.

14. Тестілеудің барысы туралы статистиканы толтыру жəне ҰТО-ға жіберу əр тестіленуші 
топтың жұмыс күнінің аяқталуы болып саналады. 

15. Барлық тестіленуші топтарда тестілеу аяқталған соң пайдаланылған сұрақ-кітапшалары 
жойылады жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес білім беру ұйымдарында ОЖСБ тестілеуі 
сұрақ-кітапшаларын жою туралы акт жасалады. Пайдаланылмаған сұрақ кітапшалары ҰТО-
ға жеткізіледі. 

16. ОЖСБ қорытындылары туралы ақпарат уəкілетті органның интернет-ресурсында 
орналастырылады.

17. ОЖСБ нəтижелерін уəкілетті орган білім беру саласындағы заңнаманы қадағалау 
барысында жүргізілген тексеру кезінде тəуекелдерді бағалау жүйесінің өлшемшарты ретінде 
пайдаланады.

18. ОЖСБ нəтижелерін рейтингтік зерттеулер жүргізетін ұйымдар пайдалануы мүмкін 
жəне Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің жағдайы мен дамуы туралы Ұлттық 
баяндамаға енгізіледі.

2-тарау. Орта білім (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) жəне жоғары беру 
ұйымдарында ОЖСБ-ны жүргізу тəртібі

1-параграф. Орта білім (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) беру ұйымдарында 
ОЖСБ-ны жүргізу тəртібі

19. ОЖСБ тестіленушілер білім алып жатқан орта білім беру ұйымдарының базасында 
жүргізіледі. 

20. Бастауыш мектепте Заңның 55-бабының 5-тармағының 1) тармақшасына сəйкес ОЖСБ 
4-сынып білім алушылары арасында жүргізіледі.

21. ОЖСБ 4-сыныпта қағаз тасымалдағыш қолдана отырып, жыл сайын уəкілетті орган 
айқындайтын екі пəн бойынша жүргізіледі. 

22. Негізгі мектепте ОЖСБ Заңның 55-бабының 5-тармағының 2) тармақшасына сəйкес 
9-сынып білім алушылары арасында жүргізіледі. 

23. ОЖСБ 9-сыныпта қағаз тасымалдағышты, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып, қазақ тілі жəне басқа да жалпы білім беретін пəндер бойынша жүргізіледі, 
оның тізбесі мен санын жыл сайын уəкілетті орган айқындайды.

24. Жалпы орта мектепте ОЖСБ Заңның 55-бабының 5-тармағының 3) тармақшасына 
сəйкес 11-сыныпта жүргізіледі. 

25. ОЖСБ 11-сыныпта қағаз тасымалдағышты, қазіргі заманғы ақпараттық технология-
ларды қолдана отырып жыл сайын уəкілетті орган айқындайтын үш пəн бойынша кешенді 
тестілеу түрінде жүргізіледі.

26. Орта білім беру ұйымдарындағы ОЖСБ-ны жүргізу үшін тест тапсырмаларының 
мазмұны жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының негізінде əзірленеді, олардың мазмұны 
көрсетілген бағдарламалардың шеңберінен шықпайды.

27. ОЖСБ-ның нəтижелерін өңдеу ҰТО-ның филиалдарында жүргізіледі.
28. ОЖСБ нəтижелері білім беру ұйымдарының назарына тестілеу аяқталғаннан кейін 

күнтізбелік 3 күн ішінде жеткізіледі.
29. ОЖСБ рəсімі толық аяқталғаннан кейін БСБД күнтізбелік 10 күн ішінде ҰТО-ға орта 

білім беру ұйымдарында ОЖСБ өткізудегі атқарылған жұмыстар актісін осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тапсырады. 

2-Параграф. Жоғары білім беру ұйымдарында ОЖСБ-ны жүргізу
30. Жоғары білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары білім беру 

ұйымдарында ОЖСБ Заңның 55-бабының 5-тармағының 4) тармақшасына сəйкес оқудың 
барлық нысанындағы соңғы курс студенттері үшін жүргізіледі. 

31. Жоғары білім беру ұйымдарында ОЖСБ өткізу үшін мамандықтар бойынша «Жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8636 тіркелген) жоғары білім беру мамандықтары бойынша 
үлгілік оқу жоспарларын үлгілік оқу жоспарларында қарастырылған пəндер бойынша тест 
тапсырмалары пайдаланылады. 

32. Жоғары білім беру ұйымдарында ОЖСБ төрт пəн: базалық жəне бейінді бойынша 
жүргізіледі.

33. Тестілеуге келген білім алушының өзімен бірге рұқсаттамасы жəне жеке тұлғасын 
куəландыратын құжаты болуы тиіс. 

34. ОЖСБ тестілеуге жататын қатысушы білім алушылар контингенті құрамының 100 пайыз 
қатысушы болғанда жүргізіледі. 

35. Өтініштерді қабылдау жабылғаннан кейін тестілеуге кіру рұқсаттамалары 
қалыптастырылып, базалық жəне желілік ЖОО-лардың жауапты тұлғаларына беріледі. 

36. Тестілеу материалдары салынған қапшықтарды ашу БСБД қызметкерінің, базалық 
ЖОО ректорының жəне Министрлік өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі. 

37. Студенттерді орналастыру отырғызу парағына сəйкес жүргізіледі, тестілеу матери-
алдары салынған қорап ашылып, жауап парақтары таратылып беріледі жəне толтырылады. 

38. Сұрақ кітапшаларын тарату нұсқаларды үлестіру парағына сəйкес жүргізіледі. Сұрақ 
кітапшаларын үлестіргеннен кейін жəне студенттер сұрақ кітапшаларының мұқабасын 
толтырған мезеттен бастап тестілеу уақыты белгіленеді. Барлық сұрақ қою мен түсіндіру 
тоқтатылады.

39. Тестілеуге кіргізу барысында, тестілеу өткізу кезінде бөгде адам анықталған жағдайда 
Министрліктің жəне БСБД-ның өкілдері бөгде адамның қатысуымен осы Қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес тестілеуге кіргізу немесе тестілеу кезінде бөгде адамды анықтау актісін 
жасайды, бөгде адам мен білім алушының өзі тестілеуге жіберілмейді, нəтижелері жойылады.

40. Тестілеу кезінде аудиторияға тек Министрліктің жəне БСБД-ның өкілдері жəне 
Министрлік өкілдерінің топ жетекшісінің алып жүруімен базалық ЖОО-ның ректоры кіре алады.

41. Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде тестіленуші тестілеу материалдарын 
тапсырудан бас тартқан жағдайда Министрліктің жəне БСБД-ның өкілдері тестіленушінің 
қатысуымен осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде 
тестіленушінің емтихан материалдарды тапсырудан бас тартуы туралы акт жасайды, тестілеу 
нəтижелері жойылады.

42. Тестілеу аяқталғаннан кейін кезекші үш студенттің қатысуымен аудитория материал-
дарын Министрлік өкілінің кабинетіне жеткізеді.

43. ОЖСБ нəтижелерін өңдеу базалық ЖОО-ларда жүргізіледі. 
44. Жауап парақтарын сəйкестендіру Министрлік өкілдерімен жүргізіледі. 
45. Жауап парақтарын сəйкестендіру аяқталғаннан кейін базалық ЖОО-ның ректорымен 

бірлесе парольді енгізу арқылы дұрыс жауаптар коды ашылады.
46. ОЖСБ-ны өткізу аяқталғаннан кейін Министрліктің өкілі ҰТО-ға қағаз жəне электронды 

тасымалдағышта ОЖСБ өткізу барысы туралы толық есеп береді.

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларына 1 - қосымша

Нысан 

Аудиторияда тыйым салынған заттардың тəркіленуі жəне тəртіп сақтау ережесін 
бұзған тестіленушіні аудиториядан шығару туралы акт

Білім беру ұйымы___________ ___________________________________________________
   (код)   (атауы)

«_____» __________________ 20 _____жыл  ________сағат ________ минут

Министрлік өкілі _______________________________________________________________
  Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Аудитория кезекшісі __________________________________________________________ 
  Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Тестілеу уақытында: №_____ аудиторияның, №_____ орнында отырған тестіленуші 

Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) _________________, СЖК________________ нұсқа №_________
Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын бұзылғандығын дəлелдейтін 

төмендегі заттар табылды:
_____________________________________________________________________________
            (табылған заттың атауы (маркасы, саны))

Аталған деректі ескере отырып, 
емтихан материалын алу;
тестіленуші: Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) ________________________________, 

СЖК_______________, № _______
аудиториядан шығару жəне тестілеу нəтижелерін жою туралы шешім қабылданды _____
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(осы актіні құрған тұлғалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолдары) 
Актімен таныстым:
_____________________________________________________________________________

(тестіленушінің қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
____________________________________________________________________________

(БСБД-ның қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
____________________________________________________________________________

(Министрлік өкілінің қолы жəне Т.А.Ə (бар болған жағдайда).)
Мөрдің орны                                                                                         Күні ______________

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларына 2 - қосымша

Нысан 
ОЖСБ тестілеу кітапшаларын жою туралы акт 

«_____»__________20__ жыл 
Облыс ____________ _________________________________________________________
  (код)   (атауы)
Аудан/Базалық ЖОО ____ ______________________________________________________
   (код)   (атауы)

Біз, төменде қол қойғандар, білім беру ұйымдарындағы ОЖСБ тестілеу кітапшаларын 
жою туралы осы актіні жасадық

_____________________________________________________________________________ 
 (код жəне білім беру ұйымының атауы) 

Министрлік өкілдері: 
1. _________ _______________________________________________
  (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))
 2._________ _______________________________________________
  (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))
БСБД өкілдері: 
1. _________ _______________________________________________
  (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))
2. _________ _______________________________________________
  (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))

№ __: ҰТО филиалының қызметкері/ ОЖСБ жауаптысы _____ _______________________
                (қолы) (ТАƏ (бар болған жағдайда)

Топ/
Сынып

Сұрақ кітапшаларының саны Жойылған сұрақ 
кітапшаларының 

саны
пайдаланылған пайдала-

нылмаған
барлығы

Барлығы
Сұрақ кітапшалары:____________________________________________ арқылы жойылды.
          (жою жолын көрсету қажет – механикалық, ұсақтау немесе өртеу ) 
___________________________________________________________________________ 
  (жою орнын көрсету )
Осы акт екі данада жасалды.    Мөрдің орны

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларына 3 - қосымша

Нысан 
Орта білім беру ұйымдарында 

ОЖСБ өткізудегі атқарылған жұмыстар актісі 

Мерзімі: «___»____________ 20__ ж.

___________________________________________ облысы БСБД.
      (атауы)

Орта білім беру ұйымдарында ОЖСБ жоспар бойынша облыста өткізілетін мектептер 
саны _____, оның ішінде орта білім беру ұйымдарында ОЖСБ тестілеуі өткізілген мектептер 
саны __________ .

 Орта білім беру ұйымдарында ОЖСБ тестілеуі материалдарын пайдалану туралы осы 
акт құрылды.

Ұлттық тестілеу орталығынан (бұдан əрі – ҰТО) алынған емтихан материалдарының саны:
Сұрақ-кітапшалары _____________________________________________________ дана.
Жауап парақтары _______________________________________________________ дана.
Оның ішінде қолданылған жəне жойылған сұрақ-кітапшаларының саны __________ дана.
Оның ішінде қолданылмаған жəне жойылған сұрақ-кітапшаларының саны ________дана.
Жауап парақтары (қолданылған жəне қолданылмаған) ҰТО филиалына _______________

____________________________________________ данада тапсырылды.

Орта білім беру ұйымдарында ОЖСБ-ға қатыспаған білім беру ұйымының қолданылмаған 
емтихан материалдары ҰТО-ның №______ базалық филиалына:

Жауап парақтары _______________________________________ данада тапсырылды,
Сұрақ-кітапшалары ______________________________________ данада жойылды.
Осы акт екі данада құрылды.
БСБД басшысы: ________ ___________________________
            (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))                   БСБД мөрінің орны
ҰТО қызметкері: ________ ___________________________
            (қолы) (Т.А.Ə (бар болған жағдайда))                   ҰТО мөрінің орны

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларына 4 - қосымша

Нысан 

Тестілеуге кіргізу/тестілеу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы акт

Білім беру ұйымы ____________________________________________________________
   (код)   (атауы)
Күні«_____» ________________ 20 ____жыл Уақыты______с. _______ мин.

Министрлік өкілі ______________________________________________________________
 Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
ОЖСБ тестілеу өткізілетін білім беру ұйымының ғимаратына кіру/тестілеу тапсыру кезінде 

тестіленуші _____________________________________________________________________ 
  (тестіленушінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне СЖК 
орнына бөгде тұлғаның _________________________________________________________
   (бөгде тұлғаның Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
кіру дерегі анықталды

Аталған деректі ескере отырып:
Тестіленуші/тестіленушінің_____________________________________________________
    (Т.А.Ə (бар болған жағдайда) жəне СЖК)
тестілеу өткізілетін білім беру ұйымының ғимаратына тест тапсыру үшін кіргізбеуге /ем-

тихан материалдарын алу, № ____аудиториядан шығару жəне тестілеу нəтижелерін жою 
туралы шешім қабылданды.

Актімен таныстырылды:
_____________________________________________________________________________

(Министрлік өкілінің қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) )
_____________________________________________________________________________

(БСБД-ның қолы жəне Т.А.Ə (бар болған жағдайда).)
_____________________________________________________________________________

(студенттің/жалған тұлғаның қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
мөрінің орны

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларына 5 - қосымша

Нысан

Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде тестіленуші емтихан материалдарын 
тапсырудан бас тартқан фактіні тіркеу туралы акт

Білім беру ұйымы ____________________________________________________________
    (код) (атауы)
«_____» __________________ 20 _____жыл ________сағат ________ минут

Министрлік өкілі _______________________________________________________________
    Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Аудитория кезекшісі ___________________________________________________________ 
   Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Тестіленуші: Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)___________________________________________,
 СЖК________________, № ______аудитория, № ______ орын, № ____________ нұсқа, 
тестілеу уақытының аяқталуына байланысты, емтихан материалдарын дер кезінде тапсы-

рудан бас тартқан себепті Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары бұзылды.
Аталған деректі ескере отырып:

емтихан материалын алу;
Тестіленуші: Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) ______________________________________

____________, СЖК___________________, № _______ аудиториядан шығару жəне тестілеу 
нəтижелерін жою туралы шешім қабылданды.

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(осы актіні құрған тұлғалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолдары)
Актімен таныстым:
_____________________________________________________________________________

(Студенттің қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________

(БСБД-ның қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________
(Министрлік өкілінің қолы жəне Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
Базалық ЖОО-ның мөрінің орны   Күні _________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14994 бо-
лып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 наурыз         №119        Астана қаласы 

«Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
16 сәуірдегі №212 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1.«Білім жəне ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартта-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғыл ым министрінің 2015 жылғы 16 
сəуірдегі № 212 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 11260 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігі білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық білім саласындағы 
бақылау департаменттері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) жəне 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге 
асырылады.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 15 (он 

бес) жұмыс күні;
2) порталға жүгінген кезде:
І кезең - құжаттар топтамасының қабылдануын жəне «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 

арқылы мемлекеттік баждың төленгенін растау бойынша хабарлама алу – 5 (бес ) жұмыс күні;
ІІ кезең - Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру – 10 (он) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің барынша 

рұқсат етілген уақыты – 15 (он бес) минут;
2) Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты – 15 

(он бес) минут.»;
10 жəне 11 - тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында қарастырылған тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (не-
месе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, Мемлекеттік корпорация 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-
на 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігінің 
анықталуы;

2) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған деректер мен мəліметтердің шетелдік 
ресми құжаттарды заңдастыру талаптарын жоятын 1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенци-
ясында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша түрде 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысының не оны алмастырушы тұлғаның атына беріледі.

Шағым пошта, портал арқылы жазбаша нысанда не кеңсе арқылы қолма-қол беріледі.
Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), пошталық ме-

кенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.
Шағымды қабылдаушы адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне мемлекеттік 

қызметті көрсету нəтижесі бойынша шағымға жауап алу орны мен мерзімі көрсетіле отырып, 
шағымның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (шағымның екінші данасында 
немесе шағымға ілеспе хатта мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні қойылады) шағымның 
қабылдануын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен теле-
фондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның филиалының, бөлімінің басшысына жолданады.

Мемлекеттік корпорацияда немесе көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол, пошта арқылы 
келіп түскен шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші дана-
сына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуға тиіс. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік 
корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
15-тармағында көрсетілген мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шағымдану 
тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефон-
дары бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, оны көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу 
(жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағымдана алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.»;

13, 14, 15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің control.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында;
3) www.egov.kz порталында орналастырылған.
14. Организм функциясының тұрақты бұзылуынан туындаған тіршілік-тынысы шек-

телген, денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушыларға қажет болған жағдайда 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8-800-
080-7777 арқылы жүгіну жолымен мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жері бой-
ынша барып көрсетеді.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 74-24-30. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу тəртібінде көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметі, мемлекеттік қызмет 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығының 1414, 8-800-080-7777 теле-
фондары арқылы алуға мүмкіндігі бар.»;

көрсетілген стандартқа 1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (А.Ə. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді ба-
спа басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы А.Ə. Пірімқұловқа 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

 
«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
_________________________ Д. Абаев _____________________Т.М. Сүлейменов
2017 жылғы 27 наурыз   2017 жылғы 4 сəуір

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 наурыздағы №119 бұйрығына 1-қосымша

«Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым 
саласындағы бақылау комитетінің__________________Білім саласындағы бақылау 

департаментінің директорына___________________________мекенжайы бойынша тұратын 
кімнен_______________(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетіледі)

байланыс телефоны_________________
__________________________________

Ұйымның телефоны/факсы 
Жұмыс немесе оқу орны/ 

_____________________________ 

ӨТІНІШ
 _________________ еліне бару үшін менің білім туралы құжатымды апостильдеуді 

сұраймын (керегін сызыңыз):
1) оқу бағдарламасы; 
2) табель; 
3) аттестат (жалпы орта білім туралы, жалпы орта білім туралы үздік, жалпы орта білім 

туралы Алтын белгі аттестаты);
4. колледж (техникалық жəне кəсіптік білім туралы, техникалық жəне кəсіптік білім туралы 

үздік), лицей, училище (орта білімнен кейінгі білім туралы, орта білімнен кейінгі білім туралы 
үздік) бітіргені туралы диплом;

5) жоғары білім туралы диплом (бакалавр дəрежесі берілген жоғары білім туралы, біліктілік 
берілген жоғары білім туралы, бакалавр дəрежесі берілген жоғары білім туралы үздік диплом);

6)ҰБТ, ТКТ сертификаты;
7) анықтама; 
8) басқалар 
Мынадай құжаттар тапсырылды:
1) Білім туралы құжаттың түпнұсқасы; 
2) Білім туралы құжатқа қосымшаның түпнұсқасы; 
 Күні   Өтініш беруші
________________________________________________________

Мынадай құжаттар тапсырылды: Төлемақы жасау реквизиттері:
 Апостиль – Сарыарқа ауданы 
 БИН: 981140001115
 БИК: ККМFKZ2A
 КБК: 108125
 КНП: 991
 Мемлекеттік баж: бір құжатқа 0,5 АЕК 

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін 

_____________ 20 ___ жылғы «____» ___ 
 (қолы)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 наурыздағы №119 бұйрығына 2-қосымша

«Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан
__________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса) (бұдан əрі - Т.А.Ə.) 

немесе ұйымның атауы)
__________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы филиалының № _____________________________
бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің «Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық 
топтамасын ұсынбауыңызға байланысты ___________________________________________
_________________________________________ мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________________;
2) _______________________________________;
3) _______________________________________.
Осы қолхат əртарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.
__________________________________________
Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорация қызметкері) (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15067 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 15 наурыз        №124        Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту 
туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 5-тармағына жəне Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы №110 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік əдістемесіне сəйкес (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14637 болып тіркелген) 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Б» кор-
пусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 25 наурыздағы №217 бұйрығының 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13623 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 13 мамырда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Персоналды басқару қызметі 
(басқарма құқығында) (Ə.Ж. Шоқпаров) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді ба-
спа басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Жауапты хатшысына жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 15 наурыздағы №124 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік 

əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 33-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 
жылғы 29 желтоқсандағы № 110 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік əдістемесіне сəйкес (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14637 болып тіркелген) əзірленді 
жəне Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) «Б» 
корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі – «Б» корпусының қызметшілері) 
қызметін бағалау алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс 
істеу тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нəтижелері 
бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – есептік тоқсаннан кейінгі айдың 
онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды 
қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау, егер оның бағаланатын кезеңде нақты лауазымда 
болу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда, сондай-ақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

Əлеуметтік демалыстағы не еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі «Б» корпусы 
қызметшілерін бағалау жұмысқа шыққаннан кейін бес жұмыс күні ішінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

 «Б» корпусы қызметшіні тікелей басшысы лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес аталған «Б» 
корпусының қызметшісі бағынатын тұлға болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Б» корпусы қызметшісінің жеке 

жұмыс жоспарын орындау бағасынан құралады.
6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындайтын 

жəне мемлекеттік лауазымнан босататын лауазымды тұлға жұмыс органы Министрліктің пер-
соналды басқару қызметі (бұдан əрі - Қызмет) болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссияны 
(бұдан əрі - Комиссия) құрады.

7. Комиссияның отырысы оның құрамының үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда 
өкілетті болып есептеледі.

Комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру Комиссияны 
құру туралы бұйрыққа өзгерістер енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге 
асырылады.

8. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру нəтижелері Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. 

Дауыс саны тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Комиссияның хатшысы Қызметтің қызметшісі болып табылады. Комиссияның хатшысы 

дауыс беруге қатыспайды.
2-тарау. Жеке жұмыс жоспарын құрастыру

10. Жеке жұмыс жоспарын «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшысымен бірлесіп 
бағаланатын жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша құрастырады.

11. «Б» корпусының қызметшісі лауазымға осы Əдістеменің 10-тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы 
қызметшісінің жеке жұмыс жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарындағы орындау мерзімі анықталған 
нақты, өлшемді, қол жеткізетін мақсатты көрсеткіштердің саны төрттен аспайды.

13. Жеке жоспар екі данада жасалады. Бір дана Қызметке беріледі. Екінші дана «Б» кор-
пусы қызметшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысында болады.

3-тарау. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Қызмет Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.
Қызмет бағалауға жататын «Б» корпусының қызметшілерін жəне бағалауды жүзеге асы-

ратын тұлғаларды бағалауды өткізу басталғанға дейін күнтізбелік он күн бұрын бағалау ту-
ралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді жəне оларға бағалау парақтарын толтыру 
үшін жібереді.

4-тарау. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізі, көтермелеу жəне айыппұл бал-

дарынан құралады.
16. Негізгі балдар «Б» корпусы қызметшісінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін 

100 балл деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне (немесе) ұйымдастырушылық жағынан күрделі бо-
лып табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштерін жəне күрделі бо-
лып табылатын қызмет түрлерін Министрлік өзінің салалық ерекшеліктеріне сүйеніп өз бетімен 

белгілейді жəне атқарылған жұмыстың күрделілігі мен көлемін қосу тəртібімен бес деңгейлік 
шəкіл бойынша орналастырады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне 
Электронды құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде жəне Министрліктің Интернет-порталында 
белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар кіре алады. 

Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші немесе түрі үшін «Б» корпусының қызметшісіне тікелей 
басшы бекітілген шəкілге сəйкес «+1»-ден «+5» балға дейін балл қояды.

19. Айыппұл балдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Орындау тəртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, Министрлік басшылығының, 

тікелей басшының тапсырмаларын жəне жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін орындау 
мерзімдерін бұзу жатады.

Орындау тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың көзі р етінде Министрліктің құжат айна-
лымы қызметінің жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген 
мəліметі саналады.

21. Еңбек тəртібін бұзуға:
1) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің қызметтік əдепті бұзуы жатады.
Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың көзі ретінде Қызметтің жəне «Б» корпусы 

қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген мəліметі саналады.
22. Əрбір орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін «Б» корпусы қызметшісіне əрбір бұзу 

фактісі үшін «-2» балл мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.
23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін «Б» корпусының 

қызметшісі тікелей басшыға осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған 
бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек жəне орындау тəртібін бұзу фактілері 
туралы Министрліктің Қызмет, құжат айналымы қызметінің ұсынған мəліметтерді есепке ала 
отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған түзетулер (болған 
жағдайда) енгізеді жəне онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін бағалау парағына «Б» корпусының қызметшісі қол 
қояды.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды 
Комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда Қызметтің қызметкері 
жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту тура-
лы акт жасайды.

26. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық 
қорытынды бағасын мынадай формула бойынша есептейді:

∑m=100+а-в,
∑m – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в – айыппұл балдары.
27. «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша 

қойылады: 
80 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса алғанда) балға дейін – 

«қанағаттанарлық», 106-дан 130 балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 балдан жоғары 
– «өте жақсы».

5-тарау. Жылдық бағалау
28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін 

осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жеке жоспарды орындаудың толтырылған 
бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің дұрыстығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне онымен келіседі.

30. Жеке жұмыс жоспарының орындалуына баға мынадай шəкіл бойынша қойылады:
жеке жұмыс жоспарында көзделген мақсатты көрсеткіштердің орындалмағаны үшін 2 

балл қойылады;
мақсатты көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл;
мақсатты көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нəтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;
мақсатты көрсеткіштің күтілетін нəтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшіс і 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды 

Комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда Қызметтің қызметкері 
жəне қызметшінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт жасайды.

32. Қызмет «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын Комиссия отырысына 
дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей мына формула бойынша есептейді:

∑жыл=0,4*∑m+0,6*∑жж,
Мұнда:
∑жыл- жылдық баға;
∑m – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикал ық мəн).
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мəні о сы Əдістеменің 

27-тармағында көрсетілген шəкілді есепке ала отырып, бес балдық бағалау жүйесіне 
келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 балдан төмен) – 2 балл,
«қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 105 балға дейін) – 3 балл,
«тиімді» мəнге (106-дан 130 балға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл, «өте жақсы» мəнге (130 

балдан жоғары) – 5 балл қойылады.
∑жж –жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мəн).
33. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша қойылады:
3 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 3 балдан 3, 9 балға дейін – «қанағаттанарлық»; 

4 балдан 4, 9 балға дейін – «тиімді»; 5 бал – «өте жақсы».
6-тарау. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы

34. Қызмет Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес Комиссияның бағалау 
нəтижелерін қарау бойынша отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Қызмет Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Комиссия отырысы хаттамасының 

жобасын тапсырады.
35. Комиссия тоқсандық жəне жылдық бағалау нəтижелерін қарастырады жəне мына 

шешімдердің бірін қабылдайды:
1) бағалау нəтижелерін бекіту;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарау.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Комиссия бағаны 

хаттамада тиісті түсіндірмемен түзетеді.
36. Қызмет бағалау нəтижелерімен «Б» корпусы қызметшісін ол аяқталған күннен бастап 

екі жұмыс күні ішінде таныстырады.
«Б» корпусы қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электрон-

ды нысанда жүргізіледі.
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 

тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда Қызмет қызметкері танысудан бас тарту 
туралы еркін нысанда акт жасайды.

37. Осы əдістеменің 34-тармағының 1) жəне 2) тармақтарында көрсетілген құжаттар, сондай-
ақ Комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы Қызметте сақталады.

7-тарау. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
38. Комиссия шешіміне «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті 
«Б» корпусы қызметшісінен шағым түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды 
жəне бағалау бойынша заңнамада белгіленген тəртіптің бұзушылықтары анықталған жағдайда, 
мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

40. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді.

41. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.
8-тарау. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау

42. Бағалау нəтижелері бонус төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз бо-
лып табылады.

43. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау нəтижелері бар «Б» корпусының 
қызметшілеріне төленеді.

44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қызметі қанағаттанарлық сыз болып 
танылған қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нəтижелерін 
бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті арттыру курстарына жіберіледі.

45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік əкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тəлімгер ретінде бекітілмейді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағат-
танарлықсыз» мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендету туралы шешім 
қабылдауға негіз болып табылады. Кез келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, 
«Б» корпусының қызметшісі «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен 
жұмыстан шығарылады.

47. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік 
тізімдеріне енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 1-қосымша

 Нысан
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

____________________________жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ______________________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________________________ __
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:____________________________________

№ р/с Мақсатты көрсеткіштер* Күтілетін нəтижелер
1 1-мақсатты көрсеткіш 
2 2-мақсатты көрсеткіш 
3 3-мақсатты көрсеткіш 
4 …

Ескертпе:
Мақсатты көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), 

олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала 
отыра анықталады. 

Мақсатты көрсеткіштердің саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлшенетін 
болуға тиіс.

 
Қызметші            Тікелей басшы
___________________________________          ___________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) 
күні _______________________________          күні _______________________________
қолы ______________________________          қолы ______________________________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 2-қосымша

 Нысан
Бағалау парағы

_____жылғы _____________________тоқсан 
        (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
___________________________________________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ес-
керту

Көтермеленетін 
көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер

Орындау 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Көтерме 
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері тура-
лы мəліметтер

Орындау 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

1
2
3

Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Бағалау нəтижесі:
Қызметші            Тікелей басшы
___________________________________          ___________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) 
күні _______________________________          күні _______________________________
қолы ______________________________          қолы ______________________________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан
Бағалау парағы

_________________ жыл
 (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)____________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
____________________________________________________________________________

Жеке жоспарды орындау бағасы
№
р/с

Мақсатты көрсеткіштің 
нəтижесі

Маңызы Қызметшінің 
өзін-өзі бағалау 

нəтижелері

Басшының 
бағалау 

нəтижелері

Ескерту

1 1- мақсатты көрсеткіштің 
нəтижесі

2-ден 5 
ке дейін

2 2 - мақсатты көрсеткіштің 
нəтижесі

2-ден 5 
ке дейін

3 3 - мақсатты көрсеткіштің 
нəтижесі

2-ден 5 
ке дейін

4 ...
Қызметші            Тікелей басшы
___________________________________          ___________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) 
күні _______________________________          күні _______________________________
қолы ______________________________          қолы ______________________________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы

___________________________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы) 

___________________________________________________________________________
(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең (тоқсан жəне (немесе) жыл)

Бағалау нəтижелері
№ 
р/с

Қызметшілердің 
тегі, аты, əкесінің 

аты (болған 
жағдайда)

Бағалау 
нəтижелері ту-
ралы мəлімет

Комиссияның бағалау 
нəтижелерін түзетуі 
(болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

11.
22.
...

Комиссия шешімі:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 Тексерген:
 Комиссия хатшысы: _______________________________________ Күні:  _____________
  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы) 
 Комиссия төрағасы: _______________________________________ Күні:  _____________
  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
 Комиссия мүшесі: _________________________________________ Күні: _____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14984 бо-
лып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 тамыз                №135             Астана қаласы

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 
бағдарламасын бекіту туралы

(Соңы. Басы 226-нөмірде)

қарапайым жанрларды ажыратады (күй, өлең, би, марш);
қарапайым музыкалық терминдерді, əн айту дағдыларын игерген;
пластикалық, ырғақты, мəнерлі қимылдарды орындайды;
дыбысталуын тембрі бойынша ажыратады жəне оларды атайды;
балаларға арналған музыкалық аспаптарда жеке жəне бүкіл топпен ойнай біледі.

12-параграф. ІI жартыжылдық
 198. Сурет салу
 Заттық сурет салу
 Қоршаған ортадағы болмысты, (заттарды, өсімдіктерді, ойыншықтар мен гүлдерді) елестету 

жəне заттарға қарап отырып, бейнелеу дағдыларын қалыптастыру. Олардың сипаттамалық 
белгілерін байқауға үйрету.

Табиғаттың күрделі емес бейнесін суретте көрсету. Ағаштың бұтақтарына, бұталардың 
жапырақтарына немесе гүлдеріне, кейбір бөлме өсімдіктеріне қарап сурет салу.

 Біліктерді қалыптастыру:
1) түрлі жануарлардың сипаттық ерекшеліктерін байқап жəне оларды суретте бейнелей білу;
2) жануарлардың бейнелерін жеңіл қозғалыстар мен қалыптарды бейнелеу арқылы 

мəнерлі бере білу;
3) жүн мен қауырсынға тəн бейнелеу;
4) қажетті түсті алу үшін қарындашты əртүрлі басып қолдану;
5) табиғат нысандарын бейнелеу;
6) түстерді жеткізу үшін қағаздың түсін жəне түстердің үйлесімділігін таңдау;
7) өз жұмысының нəтижесін бағалау.
 Құстардың сыртқы бейнесі туралы жалпы ұғым қалыптастыру; барлық құстар сыртқы 

ерекшеліктеріне қарамастан құрылымы жағынан ұқсас болып келеді, түсіне, пішіні мен бөліктері 
жайлы түсініктерін қалыптастыру. Суретте түрлі құстарға тəн ерекшеліктерін бере білуге үйрету. 

Заттар мен олардың суретін салу тəсілдері туралы жиналған ұғымдары балалардың 
сюжетті сурет салуына ауысады.

 Сəндік сурет салу.
 Түрлі пішінді қағазда симметриялық ою-өрнектерді құрастыра білуге тəрбиелеу, көлемді 

пішіндерді безендіру.
 Сұлбаларға орналастыра отырып, қазақ оюларының элементтерін құрастыру, қазақ оюла-

рына тəн түрлі түстердің үйлесіміне құрылған тапсырмаларды орындау, таныс элементтерден 
композициялар құрастыру, ұжымдық жұмыстарды орындау. Қазақ ою-өрнектерінің сипатын, 
түсінің үйлесімділігін бере отырып, көлемді пішіндерді безендіру.

 Өз ойлары бойынша сурет салу, алдыңғы сабақтардағы суреттерін үлгі ретінде қолдана 
отырып, жаңа композиция құру жəне заттарды əшекейлеу. Халықтың сəндік өнердің желісі 
бойынша сурет салу.

 Сюжеттік сурет салу.
 Бұлыңғыр немесе шуақты күнді, мерекелік от шашу, кешкі өзендегі кеме жəне тағы басқа 

қағаздың түсіне сəйкес бояуларды таңдауға үйрету.
Қоғамдағы, қоршаған ортадағы жағдайлар, мерекелер, адамдардың еңбегі, ертегі, тақпақ, 

əн əуендері жəне тағы басқа сияқты күрделі емес сюжеттерді суретте көрсете білуге үйретуді 
жалғастыру.

 Қазақ халқының өмірін, еңбегін, тұрмысын көрсете отырып, қазақ ертегісінің, аңызының 
желісі бойынша сурет салу.

 Жаз мезгілінің табиғат құбылыстарын, жазғы демалыстағы оқиғаларды, қарапайым 
сюжеттерді суретте бере білу білігін бекіту. Ұжымдық жұмыстарды, ойдан сурет салуды қолдану.

 Күтілетін нəтижелер:
сурет салуда түрлі техниканы дербес қолданады;
күрделі емес ойыншықтардың, жануарлар мен адамдардың суретін салады, сурет салуда 

адамның қарапайым қимылдарын бере біледі;
үшбұрыштар мен алтыбұрыштардың ортасын, бұрыштарын, жиектерін көрсете отырып, 

сəнді өрнектерді салады;
қазақ оюларының элементтерін салады жəне олармен киімдерді, тұрмыстық заттарды 

безендіреді;
мазмұнды суреттерді салады;
ұжымдық жұмыстарды орындайды, өз ойы бойынша сурет салады.
199. Мүсіндеу
 Заттық мүсіндеу
 Адамның бейнесін, жануарлардың қозғалыстағы мүсінін, үйлесімділікті, қол-аяқ қалпын 

дұрыс мүсіндеуге үйрету. Заттардың ұзын жəне қысқа, жуан жəне жіңішке белгілерін көрсете 
білуге, бөліктердің салыстырмалық көлемдерін сақтауға, мүсінделген пішіндердің бөліктерін 
нақтылауға, оларды бір-біріне қосып, біріккен жерлерін тегістеуге үйрету.

 Ортақ композиция жасау үшін ұжымдық мүсіндеудің, адамның, жануарлардың, 
ойыншықтардың, халық шығармашылығының заттарын қарап мүсіндеу дағдыларын дамыту.

 Кеуде, бас жəне басқа да бөліктерді мүсіндей білуге, мүсіндеу тəсілдерін іріктеуде дер-
бестікті білдіру, сазбалшықты бөлуге, өз жұмысын алдында тұрған үлгімен салыстыруға үйрету.

 Мүсіндеудің түрлі əдістерін қолдану: құрылымдық (жеке бөліктерден) жəне мүсіндік (негізгі 
бөліктерді тұтас кесектен жасайды).

Қарап мүсіндеуге ойыншықтарды, пішіні шағын мүсіндерді, халық шеберлерінің бұйымдарын 
қолдану.

 Сəндік мүсіндеу.
 Затқа қарап, ұсынылған жəне өз ойлары бойынша сəндік мүсіндеу дағдыларын 

қалыптастыру.
Заттарды əсемдік элементтермен безендіру. Сəндік пластиналарды мүсіндеуге, жұмыс ба-

рысында əртүрлі пішінді кескіштерді қолдануға, сазбалшық тілімшелеріне бедерлер жасауға, 
түрлі ойыншықтарды, ыдыстарды халық бұйымдарының мəнерінде өздігінен мүсіндеуге, олар-
ды өрнектермен əсемдеуге үйрету.

 Сюжеттік мүсіндеу.
 Ертегілер мен əңгімелердің мазмұны бойынша сюжеттік композиция жасау дағдыларын 

жетілдіру. Ұжымдық жұмыстарды орындауға баулу.
Қалыптасқан іскерлік пен дағдыларды жеке мүсіндеуде, ұжымдық мүсіндеуді орындау ба-

рысында ойында, үйді жəне мереке күндері ауланы сəндеу үшін қолдану.
Күтілетін нəтижелер:
мүсіндеудің түрлі техникаларын қолданады;
ортақ композиция жасау үшін ұжымдық мүсіндеу дағдыларын меңгерген;
түрлі тəсілдерді қолдана отырып, заттардың пішіні мен бөлшектерін бере біледі;
сəндік элементтермен заттарды безендіреді.
200. Аппликация
 Заттық аппликация
 1) түрлі пішіндерді қию дағдыларын бекіту: симметриялық емес сұлбаларға салынған не-

месе қиялдағы сұлбалармен қию дағдыларын қалыптастыру;
 2) күрделі жапсырмалар құрастыру біліктерін қалыптастыру, жырту тəсілімен ғажайып құс, 

алтын балық, алқызыл гүл бейнелерін жасауға үйрету;
3) алған біліктері мен дағдыларын ойында, үйшікті, мереке күндері үй-жайды жəне 

учаскелерді безендіру үшін жеке жəне ұжымдық жапсырмаларды жасау кезінде қолдану, ой-
лауы бойынша жапсыру дағдыларын бекіту.

 Сəндік аппликация
 Дағдыларды қалыптастыру:
1) аналар мен əжелерге сыйлықтарды, қуыршақтарға арналған киімдерді, ұлттық 

əшекейлерді, табақтарды, құмыралар мен вазаларды балалардың ойлауы бойынша 
безендіруде жапырақтар мен гүлдерден өрнектер құрастыруды;

2) мүсіндерді қатпарланған қағаздан бірдей пішіндер жəне екіге бүктелген қағаздан сим-
метриялы пішіндер қию арқылы ұлттық ою- өрнектермен безендіруді;

3) бейнелерді айқын беру үшін сұлбаны қию жəне жыртып жапсыру тəсілдерін қолдануды ;
4) «қошқар мүйіз» өрнегін түрлендіріп: жиектеме өрнек, қоймүйізді жұп шиыршықтар, 

геометриялық өрнектерді қолдануды;
5) қазақ өрнектеріне тəн: жасыл, қара, ақ, сұр, қызыл, ашық түстерді қолдануды;
6) жеке, сондай-ақ шағын топпен композициялар жасауды.
 Сюжеттік аппликация
 Балалардың жапсыруда сюжетті композиция құрастыра білулерін жетілдіру, Қазақстанның 

табиғаты мен жерлестердің еңбегін бейнелейтін ұжымдық композицияларды орындау.
Күтілетін нəтижелер:
салынған немесе қиялдағы контур бойынша бейнелеуді игерген;
ойлауы бойынша күрделі жапсыруларды құрастыра алады;
екіге бүктелген симметриялы пішіндегі қағазды қияды;
Қазақстанның табиғатын, адамдардың еңбектерін бейнелей отырып, копозицияларды 

орындайды;
еске түсіру бойынша, затқа қарап, пішініне, пропорциясына, көлеміне, назар аудара оты-

рып, заттарды бейнелейді;
ойлауы бойынша жұмыс жасай алады.
201. Музыка
 Музыка тыңдау.
 Музыкалық мəнерлілік құралдары мен сипатын егжей-тегжейлі ажырату қабілетін да-

мыту. Домбыраның дыбысталуы бейнеленген пьесаларды əсерлі реңкі мен музыкалық 
мəнерлілік құралдарын белгілей отырып тыңдау. Лирикалық, вальс ырғағындағы байсал-
ды əуендерді қабылдап, пьесаның билеуге икемді сипатын сезініп, қарқындық өзгерісін 
белгілеу. Музыкалық дыбысталуының сипаттамасына сүйене отырып, бейненің мазмұны мен 
музыкалық мəнерліліктің элементтерімен байланыстыру, шығарманы сипаттай білу. Қазақстан 
композиторларының шығармашылықтарымен таныстыруды жалғастыру.

 Əн айту
 Дағдыларды қалыптастыру:
1) бір дыбыста құрылған əуеннің бөліктерін дəл ырғағымен дербес орындау;
2) терция дыбыстарын ажырату, қолымен бағытын көрсете отырып, əуеннің жоғарғы-

төменгі қозғалысын ажырату;
3) қолмен бағытын көрсете отырып, əуеннің жоғарғы-төменгі қозғалысын ажырату;
4) фортепианоның сүйемелдеуімен немесе сүйемелдеуінсіз, жалғыз немесе топпен айту, 

оны металлофонда ойнау.
 Сезіммен, ырғаққа сəйкес, ырғақтық бейнесін сақтай отырып, сөздерді анық жəне фраза-

лар арасында дұрыс дем алып, музыкалық кіріспеден соң бірден бастап айту. Динамикалық 
ерекшелікті көрсете отырып, эмоционалды түрде əн айту, тынысты дұрыс алу.

 Музыкалық-ырғақтық қимылдар, жаттығулар.
Музыканың ширақ сипатын жеңіл, ырғақты жүгіріспен беру, тізені көтеріп жүгіруді орындау, 

ұлттық билердің элементтерін орындау, музыка сипатын би қимылдарында беру.
 Ойындар, хороводтар
 Түрлі сипаттағы музыкамен байланысты музыкалық-ойын бейнелерін: байсалды, баяу 

жəне көңілді, шаттанған, би күйін мəнерлі жеткізу. Музыкаға сəйкес заттармен қозғалу, саптағы 
орнын өзгерте отырып, кеңістікте еркін бағдарлау: екі шеңбер, үлкен шеңберге тұру. Сюжетті 
ойындарды сахналауға үйрету.

 Билер
 Музыкаға сəйкес қозғалыс бағытын жеңіл, еркін жəне нақты ауыстыра отырып орындау, би 

бейнелерін беру, бейнелік би қозғалыстарын қолдана отырып, əндерді сахналау.
 Би шығармашылығы 
 Музыка сипатына сəйкес таныс би қимылдарын қолданып, би ойластыру.
 Балалардың музыкалық аспаптарында ойнау.
 Ересектердің орындауында халық əуендерін тыңдау, олардың сипаты мен қарқынын 

белгілеу. Жеңіл əуендерді ансамбльмен балаларға арналған музыкалық аспаптарда 
фортепианоның сүйемелдеуімен, уақытында қосылып айту, ырғақтық бейнесін анық бере 
отырып ойнау, əуенді ойынмен бірге сүйемелдеу.

Күтілетін нəтижелер:
музыкалық жанрларға тəн белгілерді атайды;
музыкалық мамандықтарды, атақты композиторлардың есімдерін біледі;
жақсы таныс əнді дербес музыкалық сүйемелдеумен жəне сүйемелдеусіз орындайды;
музыканың сипатына сəйкес қозғалады;
балаларға арналған аспаптарда ойнаудың қарапайым дағдыларын игерген.

13-параграф. «Əлеумет» білім беру саласы
202. «Əлеумет» білім беру саласының базалық мазмұны өзін-өзі тану, қоршаған ортамен 

танысу, экология негіздері ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылады.
203. «Əлеумет» білім беру саласын ұйымдастыру мен жүргізу əлеуметтік сипаттың бастапқы 

ұғымын меңгеру мен балаларды əлеуметтік қатынас жүйесіне ендіру мақсатына жетуге 
бағытталған жəне барлық білім беру саласы арқылы жүзеге асырылады.

204. Мақсаты ересектермен жəне құрдастарымен қарым- қатынас жасауда, қоршаған орта-
мен таныстыру негізінде əлеуметтік дағдыларын дамыту жəне қалыптастыру болып табылады.

205. Міндеттері:
жеке тұлғаның əлеуметтік қасиеттерін дамыту: ынтымақтастық, қоршаған ортаға қамқорлық 

көрсету,бастамашылдық, дербестік, тəуелсіздік, ашықтық, əлеуметтік икемділік, мəдениетті 
жəне экологиялық сауаттылық;

құрдастары мен ересектердің арасындағы қарым-қатынастың жалпы қабылданған 
қарапайым нормалары мен ережелерін үйрету;

өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеудің қарапайым қабілеттерін тəрбиелеу.
14-параграф. І жартыжылдық

 206. Өзін- өзі тану
 Мазмұны балаларды құндылықтармен таныстыруды, заманауи сананың құндылығын 

үйретуді жəне бекітуді, əлемді түсіну жəне əлемді түйсінуді қалыптастыруды ұсынады. 
Ізгілік педагогикасының маңызды қағидаттарын- ересек пен баланың, балалардың өзара, 
педагогтардың өзара, педагогтардың ата-аналармен сұхбатын жүзеге асырады.

 207. Мақсаты балаларда өз-өзіне, адамдарға, əлемге деген рухани - адамгершілік қатынас 
саласында бастапқы өмірлік маңызды құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.

208. Міндеттері:
адамгершілік-рухани құндылықтарды қалыптастыру;
басқаға бағытталған эмоциялар мен сезімдерді дамыту;
адамгершілік мінез- құлық негіздеріне тəрбиелеу. 
 Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, «Мен - адаммын», 

«Қарым-қатынас қуанышы», «Адамгершілік əліппесі», «Мен жəне менің əлемім» тарауларының 
негізгі базалық бөлімдерін кіріктіру қағидасы негізінде барлық білім беру салалары арқылы 
жүзеге асырылады.

 Мен - адаммын
 «Өзін- өзі тану» əлеміне саяхат. Адам болуды үйренемін.Қыздар мен ұлдар. Менің есімім. 

Менің туған күнім. Менің сезімдерім. Мейірімді іс- əрекеттер. Мен осындай Адаммын. 
 Қарым-қатынас қуанышы 
 Туғандар мен туыстар. Отбасылық мерекелер. Отбасының əлемі. Достық неден бастала-

ды? Адал достар. Дос əрдайым көмектеседі. Менің кішкентай достарым. Достар ғаламшары.
Күтілетін нəтижелер:
адами сапалар туралы: мейірімділік, махаббат, сыпайылық, адалдық түсініктерге ие;
жақсы мен жаман əрекеттерді ажырата алады; 
туыстарына, құрдастарына, ересектерге эмоциялық көңіл күйін білдіріп, үлкенді сыйлап, 

мейірімділік таныта алады;
табиғатқа қамқорлық танытудың қажеттілігін түсінеді жəне біледі;
сурет салу, мүсіндеу, құрастыру арқылы өз көңіл күйін жеткізе алады;
үйде, балабақшада, қоғамдық орындарда қарым-қатынастың жалпы қабылданған норма-

лары мен ережелерін сақтауға талпынады.
209. Қоршаған ортамен танысу
 Бала, оның отбасы, үйі.
 1) туыстық байланыс, өзінің жасын, толық аты-жөнін, тегін, ата- анасының, отбасы 

мүшелерінің аты-жөнін, балабақша, топ атауын, нөмірін айта білу, үйден балабақшаға дейінгі 
жолды анықтау туралы түсініктерін қалыптастыру;

 2) балаларда өз отбасының мүшелеріне қамқорлық білдіру ниетін, үй тапсырмаларын 
орындау, өзінің мейірімділік сезімдерін отбасы мүшелеріне сөзбен айта білуді тəрбиелеу.

 Заттар əлемі, кеңістікте бағдарлау.
 1) заттар, олардың белгілері мен ерекшеліктері туралы ұғымдарын қалыптастыру. 

Балалардың сөйлеу тіліне түрлі заттардың атауларын нақтылап, енгізу, таныс емес заттардың 
қолданылуын түсіндіру. Заттардың қандай материалдан жасалғандығын анықтап, сипаттама 
беріп, оның сапасы мен ерекшелігін дұрыс анықтай білуге үйрету;

2) айналадағы заттар, құрылыс материалдары арасындағы міндет пен байланысты, оның 
неден жасалғандығы туралы түсінік беру;

3) балабақша жақын орналасқан шағын ауданда, балабақша ауласында еркін бағыт-бағдар 
ұстай білу іскерліктерін жетілдіру.

 Көлік, байланыс құралдары.
 1) көлік құралдарының көп түрлілігі, белгілі жұмыс түрін орындау үшін олардың жабдықтары 

жайлы түсінік беру;
2) телефон, компьютер, теледидар, радионың қызметтерімен, оларды қолданудың бірнеше 

қарапайым ережесі туралы білімдерін бекіту.
 Ересектердің еңбегі.
 Ұғымдарды дамыту:
1) əртүрлі мамандық иелері туралы;
2) еңбектің мазмұны, сипаты жəне еңбек нəтижесінің маңызы туралы;
3) балабақша қызметкерлерінің еңбегі туралы.
 Өз ата-анасының еңбегі жайлы əңгімелегенде, еңбек үдерісі туралы білімін қолдана білуге, 

адамдардың еңбектеріндегі өзара байланыстарды байқауға үйрету. Айналаны қоршаған 

заттар, ойыншықтар – адамдардың еңбегімен жасалғандығы туралы, оған ұқыпты қарау ке-
рек екендігін түсіндіру.

 Менің Отаным – Қазақстан. Еліміздің рəміздері.
1) Отан туралы, мемлекеттік жəне халықтық мерекелер,еліміздің рəміздері туралы 

білімдерін кеңейту. Қазақстан Республикасының Президенті, оның халыққа қызмет ететіндігі, 
өз халқының түрлі мəселелерін шешетіндігі туралы түсінігін қалыптастыру;

 2) балалар Қазақстан Республикасының рəміздерін танып, мемлекеттік Əнұранды 
орындағанда орындарынан тұрып, оң қолдарын кеуделерінің сол жақ бөлігіне қоятынын, 
ер балалар бас киімдерін шешетінін білу керек. Мемлекеттік мереке Тəуелсіздік күні тура-
лы түсініктерін қалыптастыру. Халықтық мерекелер туралы түсініктерін кеңейту, өлеңдерді, 
əндерді, билерді жаттатқызып, үйрету арқылы балаларды мерекелерге қатысуға белсенділік 
танытуға баулу.

 Қазақстан Республикасының əскері
Ел қорғаудың ардақты міндет екендігін түсіндіру арқылы Қазақстан Республикасы 

əскері туралы түсініктерін кеңейту. Ұлы Отан соғысы жылдарында ел қорғаған қазақстан 
жауынгерлерімен таныстыру.

 Жолда жүру ережелері.
Балалардың жолдың жүріс бөлігі, осьтік сызық туралы ұғымдарын бекіту. Қиылыс жолмен та-

ныстыру, жол белгілерін бекіту. Бағдаршамның жарық белгілеріне сəйкес жолдан өтуге үйрету.
Күтілетін нəтижелер:
өз отбасының мүшелеріне қамқорлық танытады, үй тапсырмаларын орындайды;
балабақшаның атауын, нөмірін атайды; үйден балабақшаға дейінгі жолды біледі;
көлік құралдарын біледі жəне атайды;
кейбір кəсіптік жəне ауылшаруашылық мамандықтары туралы біледі;
Қазақстан Республикасы мемлекеттік əнұранын орындау кезіндегі өзін ұстау ережесін біледі;
əскердің міндетін, Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлердің рөлі туралы біледі;
жолда жүрудің негізгі ережелерін біледі жəне орындайды;
қарапайым себеп-салдарлық байланысты орната алады.
210. Экология негіздері
 Мақсаты: қарапайым экологиялық білімдерді қалыптастыру.
 Міндеттері: 
табиғат əлеміне қамқорлықты, эмоционалды-жағымды қатынасты қалыптастыру;
табиғатқа деген сүйіспеншілікке, оны қорғай білуге ынтасын тəрбиелеу;
табиғат құбылыстарындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтай білу;
шығармашылық белсенділікті, білуге құштарлықты дамытуға ықпал ету;
табиғатта өзін ұстаудың қарапайым ережесін қалыптастыру;
адам өміріне қажетті жағдайлар туралы білімдерін қалыптастыру.
 Тірі табиғат 
 1) табиғи нысандар мен құбылыстарды бақылау білігі мен дағдыларын қалыптастыру;
 2) табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың қарапайым 

тəсілдерін меңгеру;
 3) жер бетіндегі барлық тіршілік иелеріне су, ауа, жылудың маңызы туралы түсініктерін 

қалыптастыру;
 4) балаларды қоршаған ортаның қоқыспен ластануы мəселелерімен таныстыру.
 Өлі табиғат
 1) табиғи нысандар мен құбылыстарды бақылау білігі мен дағдыларын қалыптастыру;
 2) аймақтарға тəн өлі табиғат нысандарымен, өлі табиғаттың компоненттерімен (құм, тас 

жəне тағы басқа) жəне қасиеттерімен таныстыру;
3) табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен əрекеттерді, ауа мен судың ластану 

себептерін, себеп-салдарлық байланыстарды түсіндіру.Қоршаған ортаға жəне табиғатқа 
эмоционалды-жағымды, қамқорлық қатынасты тəрбиелеу.

Табиғатты қорғау
 1) табиғатқа деген сүйіспеншілікке, қамқорлық қатынасқа, табиғатты сақтауға жауапкершілік 

сезімдерін тəрбиелеу;
2) өсімдіктердің өсіп, дамуы жəне өсімдіктердің өсіп, өнуіне судың маңызы туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Табиғатта өзін ұстаудың қарапайым ережелері туралы білімдерін 
қалыптастыру;

3) балаларды қоршаған ортаның қоқыспен ластану мəселелерімен жəне оларды тудыра-
тын себептермен таныстыру.

Экологиялық мəдениет негіздерін қалыптастыру.
Табиғат бұрышын мекендеушілерге күтім жасау дағдыларын қалыптастыру.
Күтілетін нəтижелер:
өзіне таныс жəне жаңа жануарлармен, өсімдіктермен қарым-қатынастан қуанышты сезінеді;
адамның табиғатпен тығыз байланысы туралы түсінікке ие;
өлі табиғат нысандарына қызығушылық, ұқыпты қатынас танытады;
адамның табиғатпен өзара əрекетінің себеп-салдарлық байланысын анықтайды;
адамның табиғатты қалай сақтауға болатыны туралы қорытынды жасайды;
табиғатта қауіпсіз мінез-құлықтың бастапқы тəжірибесіне ие;
өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың қарапайым тəсілдерін біледі;
тіршілік иелеріне жанашырлық, қамқорлық танытады;
табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен əрекеттерді атайды.

 15-параграф. II жартыжылдық
 211. Өзін-өзі тану
 «Өзін-өзі тану» бөлімінің мазмұны өзінің ішкі əлемін ашу, өзінің қайталанбас даралығын 

пайымдау арқылы əрбір баланың өз табиғи қабілеттері мен шығармашылық əлеуетін ашуға 
бағытталады.

 Адамгершілік əліпбиі
 Барлығы амандасудан басталады. Мейірімді іс-əрекеттер. Түсінуді жəне кешіруді үйренеміз. 

Бəрі түсіністіктен басталады. Қонақ- біздің үйдің қуанышы. Мен көмекшімін. Мен өз елімнің 
кішкентай азаматымын.

 Мен жəне менің əлемім
 Туған үй. Менің сүйікті балабақшам. Табиғат-ана. Табиғат жəне денсаулық. Табиғат жəне 

Адам. Наурыз жаңару мерекесі. Менің Қазақстаным. Ақ жол Өзін-өзі тану.
Күтілетін нəтижелер:
ересектер мен жақындарына мейірімділік, сыйластық білдіреді;
салауатты өмір салтының бастапқы дағдыларын игерген; қыз бала ұла балаға құрметпен 

қарайды, ұл бала қыз балаға құрмет көрсетеді;
табиғатқа қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсінеді жəне біледі;
өзінің көңіл-күйін сурет, мүсіндеу, құрастыру арқылы бере біледі;
сөздердегі, мінез-құлықтағы жақсы мен жаманды ажыратады, үйде, балабақшада, 

қоғамдық орындарда қарым-қатынастың жалпы қабылданған нормалары мен ережелерін 
сақтауға талпынады;

халықтық мерекелерге қатысады;
еліміздің жеткен жетістіктеріне мақтаныш сезімдерін танытады.
212. Қоршаған ортамен танысу
 Бала, оның отбасы, үйі.
 Туыстық байланыстар туралы ұғымды, өз шежіресіне қызығушылықты жетілдіру. 

Балалардың бойында өз отбасы мүшелеріне қамқорлық жасау, үй тапсырмаларын орындау, 
отбасы мүшелеріне өзінің жақсы көру сезімдерін айта білуге тəрбиелеу.

 Заттар əлемі, кеңістікте бағдарлау.
Заттар, олардың белгілері мен қолданысы туралы ұғымдарын бекіту. Балалардың 

сөйлеу тілінде түрлі заттардың атауларын нақтылау жəне белсендіру, таныс емес заттардың 
қолданылуын түсіндіру. Айналадағы заттардың атқаратын қызметінің, осы заттар жасалған 
материалдың құрылысының арасындағы байланысты түсінуге үйрету. Мектепке дейінгі 
ұйымның ғимаратында, жақын орналасқан мөлтек ауданда еркін бағдарлау дағдыларын 
қалыптастыру.

 Көлік, байланыс құралдары.
 1) арнайы көлік құралдарының көп түрлілігі, белгілі жұмыс түрін орындау үшін олардың 

жабдықтары жайлы түсініктерді қалыптастыру;
2) тұрмыстық техниканың қызметтерімен оларды қолданудың бірнеше қарапайым ережесі 

туралы білімдерін бекіту.
 Ересектердің еңбегі.
1) əртүрлі мамандық иелері, еңбектің мазмұны, сипаты жəне еңбек нəтижесінің маңызы 

туралы ұғымдарды қалыптастыру;
 2) өз ата-анасының еңбегі жайлы əңгімелегенде, еңбек үдерісі туралы білімін қолдана 

білуге, адамдардың еңбектеріндегі өзара байланыстарды байқауға үйрету. Айналаны қоршаған 
заттар, ойыншықтар – адамдардың еңбегімен жасалғандығы туралы, оған ұқыпты қарау ке-
рек екендігін түсіндіру.

 Менің Отаным – Қазақстан. Еліміздің рəміздері.
Қазақ халқының тарихи түп тамыры туралы: қазақ киіз үйінің құрылысы жəне ішкі жиһаздары 

туралы түсініктерін қалыптастыру. Қазақ халқының салт-дəстүрлері туралы білімдерін кеңейту. 
Қазақтардың көшпенді өмірі туралы көрнекі материалдар негізінде суреттеуді үйрету. Отан 
туралы, мемлекеттік жəне халықтық мерекелер, еліміздің рəміздері туралы білімдерін кеңейту. 
Қазақстан Республикасының Президенті, оның халыққа қызмет ететіндігі, өз халқының түрлі 
мəселелерін шешетіндігі туралы білімін жетілдіру. 

 Қазақстан Республикасының əскері
Қазақстан Республикасы əскері, Отан қорғаушылар туралы түсініктерін жетілдіру. Ұлы Отан 

соғысының ардагерлерінің ерлігіне құрмет білдіруге тəрбиелеу.
Жолда жүру ережелері
 Балалардың жолдың жүріс бөлігі, осьтік сызық туралы ұғымдарын бекіту. Жолда жүру 

ережелері туралы білімдерін бекіту.
Күтілетін нəтижелер:
туыстық байланыстар туралы түсінікке ие;
отбасы мүшелеріне өзінің жақсы көру сезімдерін білдіре алады;
алуан түрлі материалдардың белгілері мен қасиеттері жəне қолданылуы арасындағы 

байланысты орнатады;
мектепке дейінгі ұйымның бөлмелерінде, жақын мөлтекауданда еркін бағдар жасайды;
арнайы көлік құралдарының атқаратын қызметін біледі;
тұрмыстық техниканы пайдалану ережелерін игерген;
өзінің ата-анасының еңбегі туралы əңгімелейді;
түрлі кəсіп адамдарына құрмет көрсетеді,
туған ел, мемлекеттік жəне халықтық мерекелер, ел рəміздері, Қазақстан Республикасының 

Президенті туралы білімдерді меңгерген;
Қазақстан əскері туралы түсінікке ие, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ерлігіне құрмет 

көрсетеді;
жол қозғалысы ережелерін біледі.
210. Экология негіздері
 Тірі табиғат
1) табиғи нысандар мен құбылыстарды бақылау білігі мен дағдыларын қалыптастыру;
2) табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың қарапайым тəсілдерін, 

олармен қауіпсіз өзара əрекет ережелерін меңгеру;
3) жер бетіндегі барлық тірі ағзалардың өсіп, өнуі үшін бұлақтардың жəне таза судың басқа 

көздері туралы түсініктерін қалыптастыру;
4) жануарлар мен өсімдіктер əлеміне сүйіспеншілікке тəрбиелеу;
5) балалардың табиғатқа деген қамқорлық қарым-қатынасын ынталандыру жəне қолдау.
 Өлі табиғат
 Өлі табиғаттың түрлі нысандарын бақылау. Табиғи нысандар мен құбылыстарды бақылау 

білігі мен дағдыларын қалыптастыру. Адам өміріндегі жəне өсімдіктер тіршілігіндегі судың 
маңызы туралы білімдерін қалыптастыру.

 Табиғи материалдардың қасиеттерін тануға ықпал ету. Экологиялық тəуелділік туралы 
білімдерін байыту; адамның табиғатпен байланысын жəне өзара əрекетін анықтау. Табиғатқа 
қамқорлық қатынасты тəрбиелеу.

Табиғатты қорғау
 1) табиғатқа деген сүйіспеншілікке, қамқорлық қатынасқа, табиғатты сақтауға жауапкершілік 

сезімдерін тəрбиелеу, өсімдіктердің өсіп-дамуы жəне өсімдіктердің өсіп, өнуіне ылғалдың, 
жарықтың, жылудың маңызы туралы түсініктерін қалыптастыру, табиғатқа шыққанда өзін ұстай 
білудің экологиялық сауаттылық дағдыларын қалыптастыру;

 2) балаларды қоршаған ортаның қоқыспен ластану мəселелерімен жəне оларды туды-
ратын себептермен таныстыру.

Күтілетін нəтижелер:
табиғи нысандарға, олардың ерекшеліктеріне қызығушылық таныту;
табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың бастапқы дағдыларын 

игерген;
ересектердің табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларға күтім жасауға деген 

ұсынысын орындайды;
адам өміріндегі жəне өсімдіктер тіршілігіндегі судың маңызы туралы біледі;
айналасындағы тірі жəне өлі табиғаттың нысандарына ұқыпты қатынас жəне эмоционал-

ды ықыластылық танытады;
табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен əрекеттерді атайды. 

7-тарау. Мектепалды даярлық сыныбы (6 жастан 7 жасқа дейін)
1-параграф. «Денсаулық» білім беру саласы

214. Мақсаты белсенді қимыл əрекет дағдылары мен денелік өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін 
қалыптастыру жəне дамыту, балаларды салауатты өмір салты негіздеріне баулу болып та-
былады. 

215.«Денсаулық» білім беру саласында келесі сабақ түрлері ұсынылады: 
1) дене шынықтыру,
2) қауіпсіз мінез-құлық негіздері. 
216. «Денсаулық» білім беру саласындағы оқу жүктемесі: 

«Денсаулық» білім беру саласы Апталық оқу жүктемесі
Дене шынықтыру 2,5
Қауіпсіз мінез-құлық негіздері 0,5

2-параграф. Дене шынықтыру
217. Мақсаты қимыл-қозғалыс дағдылары мен ептілігін дамыту, қимыл-қозғалыс мəдениетін 

меңгеру, өзінің қауіпсіз тіршілік əрекетінің дағдыларын қалыптастыру; салауатты өмір-салтына 
баулу болып табылады.

218. Міндеттері:
балалар денсаулығын нығайту, ағзаларын шынықтыру,
балалардың денелік сапа көрсеткіштерін дамыту,
күнделікті қимыл іс-əрекетіне деген қажеттілікті қалыптастыра отырып, дербес қимыл 

белсенділігін дамыту,
балалардың қимыл-қозғалыс дағдылары арқылы шығармашылық қабілеттері мен сыни 

ойлауын дамытуға мүмкіндік беру,
тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайларында өзін-өзі ұстай білудің қауіпсіз дағдылары мен 

қиын жағдаяттарда ересектерден көмек сұрау біліктерін қалыптастыру. 
219. «Дене шынықтыру» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 

олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1. Денсаулық жəне дене бітімі 1.1 Денсаулықты нығайту

1.2 Дене бітімін жетілдіру
2. Қозғала білу жəне сенімділік 2.1. Қозғалыс

2.2 Дене қуаты қасиеті
3. Ынтымақтастық жəне басқару 3.1 Командада жұмыс жасау

3.2 Дене шынықтырудағы техника мен тактика 
4. Шығармашылық қабілеттер жəне ойлау 4.1 Ойындардағы шығармашылық қабілеттер

2. Оқыту мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Денсаулық жəне дене бітімі

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Денсаулықты нығайту 0.1.1.1 заттармен жəне заттарсыз жалпы дамытушы 

жаттығуларды орындау 
1.2 Дене бітімді жетілдіру 0.1.2.1 ағзаның төзімділігі мен жаттыққандығын жетілдіру 

үшін түрлі жүктемелерді біртіндеп үдетумен дене 
жаттығуларын орындау 

1-бөлім. Денсаулық жəне дене бітімі
1.1 Денсаулықты нығайту 
Заттармен жəне заттарсыз жалпы дамытушы жаттығулар орындайды: қолдарын кеудесімен 

жəне аяқтарымен бірге қимылдар орындай отырып, əртүрлі қарқында бірдей жəне кезектестіріп 
көтеру, жазу, бүгу, айналдыру, əртүрлі қалыпта кеудесін айналдыру, қолдарын (жоғары, жа-
нына, арқасына) бірге қозғалтып отыру, екпетінен жатып қолын жанына созу, жоғары көтеру, 
шалқасынан жатып аяқтарын бірге (кезектестіріп), тартылып көтеру, айқастыру, арқасынан 
екпетіне жəне кері аунап түсу, бүгілу, əртүрлі қалыптан оңға, солға бұрылу, жанына, алға, артқа 
қисаю, қолдарын əртүрлі қалыпта ұстап алға, артқа, жанына қарай ұмтылу, орнында тұрып, 
аяқтарының ұшымен, өкшесімен, жылжыған қадаммен аттау, аяқтарының башпайларымен 
ұсақ заттарды қармау жəне оларды бір орыннан екінші орынға ауыстыру.

1.2 Дене бітімді жетілдіру
Жекелеген бұлшық ет топтарына, буындарға, сіңірге жəне олардың жағдайы мен қызмет-

терінің түрлеріне (бұлшық еттің босаңсуына, созылуына жəне т.б.) дене жаттығуларын орындай-
ды, заттарды, дене шынықтыру снарядтарын, жабдықтарды пайдаланып, шанамен сырғанау, 
шаңғымен жүру, коньки тебу, жүзу; таза ауада дене жаттығуларын түрлі қозғалыс тəсілдерімен 
(жаяу, шаңғымен, велосипедпен) орындайды.

2-бөлім. Қозғала білу жəне сенімділік

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Қозғалыс 0.2.1.1 бір орында тұрып жəне қозғалыс барысында сапқа тұру 

түрлерін, мəнерлі сап түзу, жүру түрлерін орындау 
0.2.1.2 жүру мен жүгірудің негізгі түрлерін орындау, оларды ал-
мастыру, қарапайым дене жаттығуларымен алмастыру
0.2.1.3 гимнастикалық орындық пен еңіс тақтайдың бойымен 
жүру кезінде тепе-теңдікті сақтау
0.2.1.4 секірудің əр түрлі түрлерін орындау, тепе-теңдікті сақтай 
отырып, өзгермелі жағдайлардағы секірулер
0.2.1.5 өрмелеу, өрмелеп шығу, астымен еңбектеу, еңбектеп өту 
түрлерін орындау
0.2.1.6 қашықтыққа, көлденең жəне тік нысанға лақтыру
0.2.1.7 допты домалату, лақтыру жəне қағып алу, допты жерге 
оң қолмен жəне сол қолмен ұру, екі қолымен басынан асыра 
лақтыру жəне бір қолмен кедергіден лақтыру

2.2 Дене қуаты қасиеті 0.2.2.1 дене қуаты қасиеттерін көрсету: əр түрлі дене əрекеті 
түрлеріндегі ептілік, жылдамдық пен реакция 
0.2.2.2 құрдастарының шағын тобымен таныс ойындарды 
ұйымдастыруда дербестік пен бастамашылдықты дамыту 
0.2.2.3 кеңістікте, уақытта бағдарлануды, орындық/бөрене 
арқылы жоғары жəне төмен жүру барысында жəне берілген 
қалыпта тепе-теңдікті сақтау ептілігін дамыту 

2-бөлім. Қозғала білу жəне сенімділік
2.1.Қозғалыс
Жүру. Қолдарын əртүрлі гимнастикалық қалыпта ұстап тұрып, аяқтың ұшымен, айқастырып, 

əдеттегідей, кең, тар, сүйеу адыммен алға жəне артқа, өкшеден аяқтың ұшына алмасып, 
жүрелей отырып; шектелген жазықтықпен, белгілі бір қалыпта (аяқтың ұшымен тұрған, жарты-
лай отырған күйде) тоқтай қалып, көзін жұмып, бұрын жүрілген жерлермен жүру. 

Жүгіру. Аяқтың ұшымен, аяқты артқа қарай бүгіп, тізені жоғары көтеріп, аяқты алға қарай 
лақтырып, қысқа жəне кең адыммен жүгіру. Əртүрлі қалыппен жүгіру, сапта біреуден, екеуден, 
əртүрлі бағытта, əртүрлі тапсырмаларды орындай отырып, кедергілерден өту, айналып тұрған 
секіртпенің астынан; 80-120 м үздіксіз 2-3 минутта, орташа жылдамдықпен (2-4 рет жүрумен 
алмастырып) жүгіріп өту, бұрын жүрілген 400 м дейінгі жерде баяу, 20 м үзіліспен (2-3 рет) 
шапшаң жүгіріп өту, шоқырақтап, жарыса жүгіру. 

Секіру. Орнынан, айналып, 5-6 м алға жылжып, аяқтарының арасына допты қыса отырып 
(салмағы 1 кг) секіру, орнығып отырған қалыптан жоғары қарай; бала қолын көтерген қалпында 
тұрған орнынан жəне жүгіріп келіп 25-30 см биікте ілінген затты алу мақсатында, орнынан 
ұзындыққа; жүгіріп келіп биіктікке, секіртпе арқылы, құрсау арқылы, бір аяғымен сызықтан, 
арқаннан (алға, артқа, жанына қарай ұмтыла) секіру. 

Еңбектеу, өрмелеу. Гимнастикалық орындықта еңбектеу: төрт тағандап, етпетімен жəне 
шалқасынан, қолымен тартыла отырып жəне аяғымен серпіліп, «жыланша». Заттың асты-
нан, арасынан əртүрлі əдістермен (заттардың биіктігі 35-50 см) еңбектеу. Гимнастикалық 
қабырғамен қарқынды өзгерте отырып аяқтардың айқасқан қимылдарымен бірге жəне бір 
жерден екінші жерге өрмелеу.

Лақтыру, қағып алу, көздеп лақтыру. Допты жоғарыға, жерге лақтыру, қос қолмен (15-20 
реттен кем емес), бір қолымен (8-10 реттен кем емес), басынан асыра, əртүрлі қимыл жасай 
отырып, əртүрлі қалыптан қағып алу. Допты заттардың арасымен домалату. Бір-біріне допты 
төменнен, аяқтарын əртүрлі қалыпта қойып отырған жағдайда, тор арқылы беру. 5-15 м кем 
емес қашыққа, кеуде тұсынан көлденең нысанға екі қолымен, астынан, оң жəне сол қолымен 
(арақашықтығы 4-5м), тік нысанға оң жəне сол қолымен (арақашықтығы 4-5м) дəлдеп лақтыру.

Тепе-теңдікті сақтау. Басына зат қойып, қолдарын əртүрлі қалыпта арнайы сызықтың бой-
ымен жүргенде тепе-теңдік сақтау, гимнастикалық орындықтың бойымен жанына қарай адым-
дап жүру, отырып тұруды орындау, шыр айналу жəне гимнастикалық орындықтың бойымен 
жүруді жалғастыру, аяқтарын жоғары көтере отырып, жəне оның астынан шапалақ ұрып жүру, 
қолдарын түрлі қалыпқа қойып, еңіс тақтаның (ені 10-15 см, биіктігі 40 см) бойымен тура жəне 
қырындап жүру, жіптің бойымен жүру, көздерін жауып 1 аяқта тұру, бір аяқпен алға ұмтыла 
секіру, құм салынған қапшықты ұстап тұру жəне отыру.

Сап түзеу, қайта құру. Өз бетімен бір-біреуден, шеңбермен, қатармен өздігінен сапқа 
тұрады. Қайта сап түзеу – бір саптан екіншіге ауысады. Екеуден, үшеуден, төртеуден, біреуден 
бернеше шеңберге (2-3) қайта тұрады. 

2.2. Дене қуаты қасиеті
Жаттығулар орындайды:
ептілікті дамытуға арналған: əртүрлі пішіндегі, құрамдағы, салмақтағы заттармен жаттығу, 

қимыл қарқыны мен ырғағын өзгерту, бірнеше қатысушылармен үйлескен бірдей қимылдар 
орындау

күш қасиеттерін дамытуға арналған: қолдарды орындыққа сүйеп, аяқтарды созып, қолдарды 
жазып-бүгу, яғни кеудені жоғары көтеріп, төмен сығу, қолмен 5 м жүру (екінші бала қолмен 
жүретін баланы аяқтарынан ұстайды), гантельдермен жаттығулар, арқан тарту, керме мен 
дөңелектерге тартылу, үрленген шарлармен жүгіру жəне басқалар

иілгіштікті дамытуға арналған: еңкею, тербелу, айналмалы қимылдар, акробатикалық 
жаттығулар («қарлығаш», «себет», «көпір» жəне т.с.с.)

шыдамдылықты дамытуға арналған: шеңбер бойымен бағытты өзгерте отырып, 5 минут 
жүгіру, заттарды тасымалдайтын түрлі эстафеталар, ойлы-қырлы жерлермен жүгіру, 20 сек. 
- 60 сек. секіртпемен секіру, велосипедпен жүру, түрлі тəсілдермен шаңғымен көтерілу, 15-25 
минут бойы кез-келген қимыл-қозғалыс ойындары

көз мөлшерді дамытуға арналған: «Нысанаға тигізу», «Асықтар», кеглдер жəне басқалар. 
3-бөлім. Ынтымақтастық жəне басқару

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1.Командада жұмыс 
жасау

0.3.1.1. алуан түрлі ойын түрлерінде əр түрлі дене 
жаттығуларын орындау барысында басқа қатысушыларға 
тактикалық көмек көрсету 
0.3.1.2 командалық ойындар рөлдері мен тəсілдерін қолдану
0.3.1.3 əділетті ойын мен əділетті төрелік белгілерін анықтау

3.2.Дене шынықтырудағы 
техника мен тактика

0.3.2.1 əртүрлі спорттық сабақтарға қажетті ресурстарды анық-
тау жəне оларды техника қауіпсіздігін ескере отырып қолдану 

3-бөлім. Ынтымақтастық жəне басқару
3.1 Командада жұмыс жасау
Командалық спорттық ойындар 
Баскетбол. баскетболшының тұру қалпын қабылдайды, тұрған қалыптан жəне қозғалыс 

кезінде допты бір-біріне беру, жүріп жəне жүгіріп допты оң жəне сол қолмен алып жүреді, до-
пты себетке салады. 

Футбол. Футбол добын оң жəне сол аяқпен домалату, жұптасып тұрып, допты аяқпен бір-
біріне орыннан жəне қозғалыс кезінде беру тəсілдерін игереді, доппен затты айналдыра жүреді, 
допты тоқтатады, көтеріп тебеді, қақпаға домалатады. 

Хоккей. Берілген бағытта, затты айналдыра, заттардың аралығымен доптаяқпен шайбаны 
алып жүреді, жұптасып бір-біріне орыннан жəне қозғалыс кезінде шайбаны береді, шайбаны 
затты айналдыра жүреді, шайбаны тоқтатады, қақпаға доптаяқпен шайбаны оң жақтан, сол 
жақтан, тұрған орыннан жəне енгізгеннен кейін сырғанатады, эстафета. 

3.2. Дене шынықтырудағы техника мен тактика 
Əртүрлі спорттық сабақтарға арналған қажетті техника мен тактика элементтерін орындай-

ды жəне оларды техника қауіпсіздігін сақтай отырып қолданады, түрлі ойындарда түрлі дене 
жаттығуларын орындайды. Жаңа қимылдық əрекеттерді орындайды жəне оларды жалпылама 
орындай алады, қимылдарды дербес орындауға қызығушылық танытады.

4-бөлім. Шығармашылық қабілеттер

Бөлімше Оқу мақсаттары
4.1.Ойындағы 
шығармашылық 
қабілеттер

0.4.1.1 ойындағы шығармашылық қабілеттерді дамыту (ойынның 
түрлі нұсқаларын ойлап табу, қимылдарды құрастыру) 
0.4.1.2 дербес түрде таныс қимыл-қозғалыс ойындарды жəне 
жаттығуларды өткізу

4.1 Ойындағы шығармашылық қабілеттер 
Берілген мазмұн бойынша педагогтың көмегімен таныс қимыл-қозғалыс ойындарын 

ұйымдастырады. Ойын-эстафеталар, қызықты ойындар, аттракциондар ұйымдастыру арқылы 
қимыл белсенділігі мен шығармашылық қабілеттерін танытады.

3-параграф. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері
220. Мақсаты денсаулық сақтау технологияларын қолдана отырып, қауіпсіз мінез-құлық 

дағдыларын жəне салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 
221. Міндеттері:
денсаулық сақтау дағдыларын қалыптастыру,
өзіне-өзі қызмет ету жəне өзара көмек көрсету дағдыларын дамыту,
тұрмыстағы, көшедегі жəне табиғат аясындағы қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын дамыту,
салауатты өмір салтын ұстанудың маңызын түсінуді қалыптастыру.
222. «Қауіпсіз мінез-құлық негіздері» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша 

ұйымдастырылған, олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін 
бөлімшелерден тұрады. Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа 
жұмысын жоспарлауға, балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі 
кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Жеке бас гигиенасы 1.1 Адамның дене құрылысы

1.2 Дене гигиенасы
1.3 Күн тəртібі 
1.4 Шынығу

2.Дұрыс тамақтану 2.1 Дұрыс тамақтану ережесі
2.2 Дəрумендердің пайдалы қасиеттері

3.Қауіпсіздік ережесі 3.1 Мен үйдемін
3.2 Көшедегі қауіпсіздік
3.3 Табиғат аясында 

1-бөлім. Жеке бас гигиенасы

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1Адамның дене құрылысы 0.1.1.1 адам денесінің құрылысын білу 

0.1.1.2 сымбатты сақтаудың негізгі ережелерін біліп, 
қолдану

1.2 Дене гигиенасы 0.1.2.1 ауыз қуысы мен денеге күтім жасаудың гигиеналық 
ережелерін түсіндіру 

1.3 Күн тəртібі 0.1.3.1 тамақтану, ұйқы, демалыс, күн тəртібін сақтаудың 
қажеттілігін түсіну

1.4 Шынығу 0.1.4.1 денсаулықты нығайтудың тəсілдері мен шынығу 
түрлерін біліп, дене жаттығуларын орындау

1.1. Адамның дене құрылысы. Өз ағзасы туралы, адам денесінің бөліктері мен олардың 
қызметі, денсаулықты сақтау жəне қорғау əдістері туралы ұғымға ие. Дұрыс сымбат туралы 
негізгі ережелерді біледі жəне қолданады, өз бетімен дұрыс сымбатты тексереді жəне сақтай 
біледі, түрлі ойындар мен жаттығулар арқылы денсаулықты нығайту туралы практикалық 
біліктерді орындайды. 

1.2. Дене гигиенасы. Белсенді қимыл əрекетіне қызығушылық танытады, негізгі гигиеналық 
талаптарды орындайды: ауыз қуысы мен тəнге күтім дұрыс жасау. Жеке бас гигиенасын 
сақтайды, мəдени-гигиеналық əдеттерін жетілдіреді.

1.3.Күн тəртібі. Адам денсаулығы үшін күн тəртібінің маңызы оны саналы түрде орындау 
туралы түсінікке ие. Тиімді тамақтану, қимыл белсенділігі, шынығу, мəдени-гигеналық шара-
лар, өз мінез-құлқын психо-эмоциялық реттеу, аурудың алдын алуға қызығушылық танытады. 
Өз күн тəртібін жоспарлай алады.

1.4. Шынығу. Шынығудың бала денсаулығына маңызы мен ықпалы туралы біледі. 
Қарама-қарсы ауа, күн жəне су шараларын дене жаттығуларымен сəйкестендіріп орындай-
ды. Асфальтпен, құммен, ірі, ұсақ тастармен жалаң аяқ жүреді. Шынығудың əртүрлі түрлерін 
бірге жасайды: сүртіну, құйыну, бір қалыпты қарама-қарсы душ, тамағын дəрілік шөптердің 
тұнбасымен шаю.

2-бөлім. Дұрыс тамақтану

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Дұрыс тамақтану 
ережесі 

0.2.1.1 дұрыс тамақтану ережесін біліп, қолдану 
0.2.1.2 дұрыс тамақтану мəдениетінің маңызын түсіну арқылы 
тамақтану мəдениетін сақтау 
0.2.1.3 пайдалы жəне зиянды азық-түліктерді ажырату 

2.2 Дəрумендердің пай-
далы қасиеттері

0.2.2.1 дəрумендердің пайдасын біле отырып, түсіндіру 
0.2.2.2 дəрумендер неде кездесетінін білу 

2.1. Дұрыс тамақтану ережесі. Мəдениетті тамақтану ережесін біледі. Түсі, иісі, пішіні бой-
ынша сапалы өнімдерді ажырата алады. 

Тамақтану мəдениеті. Тəттіні көп жеудің зияны туралы біледі. Жемістер, жидектер, тəттілер, 
жаңғақтар, шекілдеуік, ет жəне балықтың пайдасын біледі. Азық-түліктерді қолдануға дайындау 
ережелерін біледі: жуу, қайнату, тазалау. Пайдалы жəне зиянды азық-түліктер. 

2.2 Дəрумендердің пайдалы қасиеттері. Денсаулықты сақтау, дұрыс зат алмасуға, ағзаның 
барлық қызметінің жұмысы мен өсуі үшін негізгі дəрумендерді қосымша қабылдаудың қажеттігін 
біледі. Ағзаға дəрумендердің жетерліктей түспеуі денсаулық жағдайын төмендететінін түсінеді 
(авитаминоз). 

3-бөлім. Қауіпсіздік ережесі

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Үйдегі қауіпсіздік 0.3.1.1 үйдегі қауіпсіздікті сақтаудың қарапайым ережесін білу 

0.3.1.2 шұғыл жəрдем, өрт сөндіру жəне полиция қызметтерінің 
телефон нөмірін атау

3.2Көшедегі қауіпсіздік 0.3.2.1 бағдаршам белгілерін, «жаяу жүргінші» белгісін түсіну 
0.3.2.2 бейтаныс ортада өзін-өзі ұстау ережесін түсіну 

3.3 Табиғат аясындағы 
қауіпсіздік

0.3.3.1 ауа райы жағдайының өзгерістеріне сəйкес қауіпсіздік 
ережелерді білу 
0.3.3.2 жануарлармен, жəндіктермен қарым-қатынас кезінде 
қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау
0.3.3.3 бейтаныс өсімдіктер мен жидектерге көңіл бөлуде 
қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау 

3.1. Үйдегі қауіпсіздік.Тұрмыстағы қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын біледі, электр құрал-
дарын газды, суды қолдану, қажет болған жағдайда, шұғыл қызмет телефонына (101, 102, 
103) хабарласу, үйдің есігі қағылған сəтте, есікті ашпастан бұрын кішкене тесігіне қарау, егер 
есіктің тесігі сыртынан жабық болса, бейтаныс адамдарға есікті ашпау, бейтаныс адамның 
көлігіне отырмау жəне т.б.

3.2 Көшедегі қауіпсіздік. Көшеде (бағдаршам белгілері, жаяулар өткелі), қоғамдық орын-
дарда қауіпсіз мінез-құлық дағдыларына ие. 

3.3 Табиғат аясындағы қауіпсіздік. Табиғатта қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын орындайды. 
Жабайы аңдар. Жəндіктер. Жəндіктердің келтіретін зиянын біледі (шыбын, маса, 

тарақандар), олардан қалай сақтану қажеттілігін біледі, көшеде жəне бөтен үйде жануарлар-
мен қарым-қатынас жасағанда, қауіпсіздік ережелерін сақтайды.

Үй жануарлары. Жануарларды күтіп-бағу кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтайды. 
Ауа-райы. Ауа-райы өзгерген жағдайда (қар, жаңбыр жауғанда, ыстықта, суықта), өзін-өзі 

қалай ұстау керектігін біледі.
Саңырауқұлақтар. Улы өсімдіктер туралы ұғымға ие. Ережелерді біледі: шикі саңырау-

құлақты ешқашан жемеу, ересектерсіз саңырауқұлақтар мен жеміс жинамау. 
Қураған ағаштар мен бұталардың қаупі. Дəрілік шөптер туралы түсінікке ие. Жемістер, 

көкөністер жəне олардың пайдасы туралы біледі.
4-параграф. 

«Коммуникация» білім беру саласы
223. Мақсаты айналасындағы адамдармен бірлесе əрекет ету жəне байланысқа түсу 

біліктерін қалыптастыру, қарым-қатынас жағдаяттарын ажырату, өз мінез-құлқын дұрыс жəне 
сəйкесінше ұстау болып табылады. «Коммуникация» білім беру саласында келесі сабақ 
түрлері ұсынылады: 

1) сөйлеуді дамыту;
2) көркем əдебиет;
3) сауат ашу негіздері;
4) орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын топтарда);
5) шет тілі (ағылшын тілі);
6) драма.
221. «Коммуникация» білім беру саласындағы сабақтардың оқу жүктемесі:

«Коммуникация» білім беру саласы Апталық оқу жүктемесі
Сөйлеуді дамыту 1
Көркем əдебиет 0,5
Сауат ашу негіздері 1,5
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын топтарда) 2
Шет тілі (ағылшын тілі) 1
Драма 0,5

5-параграф. Сөйлеуді дамыту
225. Мақсаты нақты, мəнерлі тілдің дағдылары мен біліктерін, тілдік бірліктерді еркін жəне 

орынды қолдануды қалыптастыру болып табылады.
226. Міндеттері:
балалар іс-əрекетінің алуан түрлі нысандары мен түрлерінде балалардың ауызша сөйлеу 

тілі компоненттерін дамыту;
тілді естуді дамыту, сөздік қорды байыту;
тілдесу дағдыларын (диалогтік жəне монологтік) қалыптастыру;
сөйлесу əдебінің нормаларына баулу;
тілге, оның байлығы мен көркемдігіне деген қызығушылық пен сүйіспеншілікті тəрбиелеу.
227. «Сөйлеуді дамыту» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 

олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде жүйелілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді. 

Бөлім Бөлімше

Тыңдалым 
жəне айтылым

1.1 Дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыру 
1.2 Сөздік қорды толықтыру
1.3 Оқиғаны болжау 
1.4. Тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі қарым-
қатынас жағдаяттарына қатысу 
1.5 Тыңдаушының назарын аударту
1.6 Берілген тақырып бойынша əңгіме құру

Жазылым 2.1 Ақпаратты түрлі нысанда ұсыну
2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. « Сөйлеуді дамыту»
Тыңдалым жəне айтылым

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1Дыбыстарды дұрыс айтуды 
қалыптастыру 

0.1.1.1 сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс 
дыбыстау

1.2 Сөздік қорды толықтыру 0.1.2.1 сөздердің лексикалық мағынасы мен мəнін 
түсіну, мағынасы бойынша жақын/қарама-қарсы 
сөздерді сөйлегенде қолдану 
0.1.2.2 ауыспалы мағынадағы сөздерді, бейнелі 
теңеулерді түсіну, оларды сөйлегенде қолдану

1.3 Оқиғаларды болжау 0.1.3.1 берілген кіріспесі бойынша əңгіме мазмұнын 
болжау 

1.4 Тілдік нормаларды сақтай 
отырып, түрлі қарым-қатынас 
жағдаяттарына қатысу

0.1.4.1 қарым-қатынастағы түрлі жағдаяттарда 
əдептілік сөздерін қолдана білу
0.1.4.2 берілген тақырып аясында диалогке қатысу

1.5 Тыңдаушының назарын аударту 0.1.5.1 айтылған ойдың мəнін ашу үшін интонация-
ны сақтау, тілдесудің вербалды емес құралдарын 
қолдану (ым, ишара жəне т.б.) 

1.6 Берілген тақырып бойынша 
əңгіме құру

0.1.6.1 қарым-қатынастағы түрлі жағдаяттарда 
əдептілік сөздерін қолдана білу
0.1.6.2 өз тəжірибесі негізінде əңгіме құрастыру

1.1. Дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыру. Орыс тіліндегі барлық дыбыстарды 
айтады,екпінді дұрыс қолдана отырып, сөздер мен сөз тіркестерін анық жəне нақты айтады, 
жаңылт паштарды айта алады. 

1.2 Сөздік қорды толықтыру. Сөздердің лексикалық мағынасы мен мəнін, мағынасы бой-
ынша мағыналас/қарама-қарсы сөздерді, ауыспалы мағынадағы сөздерді, бейнелі сөздерді 
оларды сөйлеуде қолдануды түсінеді жəне түсіндіреді. Сөздерді тақырыптық топтарға біріктіреді 
(«Аяқ киім», «Киім», «Жəндік», «Тамақ»), сөйлегенде жалпылаушы сөздерді, қолжетімді 
бейнелі сөйлеуді қолданады. Белсенді сөздікті сөздерді сөйлемге біріктіретін (өйткені), ойды 
тиянақтайтын (мысалы, міне), айтылғандарды жалпылайтын (үнемі, ешқашан) сөздермен 
толықтырады, 

1.3 Оқиғаларды болжау. Сөздің басын естіп, сөздерді болжайды (ол үшін «Сөзді жалғастыр» 
ойынын қолдануға болады). Затты сипаттай отырып, оның міндетін, бұл не зат екенін біледі. 

1.4 Тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі қарым-қатынас жағдаяттарына қатысу. 
Диалогтік сөйлеуді игерген. Өзіне айтылған сөзді тыңдайды жəне түсінеді, əңгімеге араласа-
ды, сұрақтарға жауап береді жəне сұрақ қояды, əңгіме барысында өзін мəдениетті ұстайды, 
сөйлегенде тілдік этикетті қолданады: таныс жəне бейтаныс аудиторияның алдында, мерекеде, 
ересектердің алдында, басқа топта сөйлей алады.

1.5 Тыңдаушының назарын аударту. Тыңдаушылардың назарын вербальді (тіл, белгілік 
жүйе) жəне вербальді емес (жест, мимика, пантомимика) қарым-қатынас құралдары арқылы 
аударады. Алуан түрлі лексикалық жəне грамматикалық құралдарды: сөздерді («бір күні», 
«бірде»), оқиғаларды (келе жатып-естідік-қаштық-күлдік-үйге кеттік) қолданады, көрнекіліктерді, 
иллюстрацияларды, заттарды, сұрақтарды, жұмбақтарды жəне т.б. қолданады. Сөйлегенде 
мəнерліліктің интонациялық құралдарын (қарқын, ырғақ жəне т.б.) қолдана алады. Сөйлегенде 
көп қолданылатын жалпы мағыналы сын есімдерді, етістіктерді, үстеулерді, жалғауларды, 
жалпы мағыналас зат есімдерді қолданады. 

1.6 Берілген тақырып бойынша əңгіме құру. Мазмұнды сурет, мазмұнды суреттер топта-
малары, сызба карталар бойынша əңгіме (5-6 сөйлемнен кем емес) құрастырады. Оқылғанды 
өз өмірінің деректерімен салыстырады жəне жеке тəжірибеге негізделген 4-5 сөйлеммен 
əңгіме құрайды. 

2-бөлім: «Жазылым» 

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Ақпаратты түрлі формада ұсыну 0.2.1.1 Тыңдалған мəтіндердегі ақпаратты су-

рет, сызба, белгілер қолданып жеткізу
2.1. Ақпаратты түрлі формада ұсыну. Алмастырушы заттардың көмегімен (заттар, сызба, 

түс, графика) жеке графикалық бейнелерді (дыбыс, сөз, мəтін, сөйлем, кейіпкер) құра біледі 
жəне олармен іс жүзінде əрекет жасайды. 

6-параграф. Көркем əдебиет
228. Мақсаты тілге, көркем сөзге деген қызығушылық пен сүйіспеншілікті қалыптастыру 

болып табылады.
229. Міндеттері:
көркем əдебиеттердің ерекшеліктері туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыру;
əдебиетті тыңдау жəне айтып беру қажеттіліктерін қалыптастыру;
түрлі жанрдағы əдеби шығармаларды тыңдай білу қабілетін дамыту;
əдеби шығармаға эмоционалдық жанашырлығын қалыптастыру;
əдептілік біліктері жəне адамгершілік сезімдерін қалыптастыру.
230. «Көркем əдебиет» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 

олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде жүйелілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

231. Өнердің түрі ретінде əдебиетке деген тұрақты қызығушылығын қалыптастыру, са-
уатты оқырман тəрбиелеу. Қазақстандық жəне шетелдік авторлардың заманауи көркем 
шығармаларын енгізу арқылы балалардың оқу аясын кеңейту.

Бөлімше Бөлімше
1 Тыңдалған материалдың 
мазмұнын түсіну

1.1 көркем шығарманың мазмұнын түсіну
1.2 жатқа айту
1.3 тыңдағанын мазмұндау
1.4 сұрақтар мен жауаптарды құрастыру
1.5 оқиғаларды болжау

2 Талдау жəне түсіндіру 2.1 ұсынудың түрлі нысандарын қолдану 
2.2 əдеби шығарманың жанрын анықтау
2.3 кейіпкерлерге мінездеме
2.4 түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу

1-бөлім. Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Көркем шығарманың 
мазмұнын түсіну

0.1.1.1 шағын мəтіндер, ертегілер, əңгімелер, балалар 
тақпақтары жəне т.б. мазмұны бойынша сұрақтарға жа-
уап беру 
0.1.1.2 өзінің эмоционалдық жағдайын сөзбен жеткізу

1.2 Жатқа айту 0.1.2.1 шағын өлеңдерді, шағын фольклор жанрларын 
мəнерлеп жатқа айту

1.3 Тыңдағанды мазмұндау 0.1.3.1 тыңдалған материалды иллюстрациялар бойынша 
оқиға жүйесін сақтап баяндау

1.4 Сұрақтар мен жауаптарды 
құрастыру

0.1.4.1 иллюстрациялар бойынша сұрақ құрастыру жəне 
оларға жауап беру 

1.5 Оқиғаларды болжау 0.1.5.1 əңгіменің мазмұнын иллюстрация/ əңгіменің кіріспесі 
бойынша болжау

1.1 Көркем шығарманың мазмұнын түсіну. Ертегі, əңгіме, балалар тақпағы мəтінінің мазмұны 
бойынша қарапайым сұрақтарға жауап береді. Өзінің эмоциялық күйін əдеби кейіпкерлерге 
жанашырлығы, аяушылығын сөзбен жеткізе біледі.

1.2 Жатқа айту. Шағын өлеңдер мен ұйқастыруларды кейбір шағын фольклор жанрла-
рын жатқа айтады. 

1.3 Тыңдалғанды мазмұндау. Шағын əдеби шығармаларды, шағын ертегі, мульфильмдердің 
мазмұнын сызба, иллюстрацияға сүйеніп жəне оларсыз байланыстырып жəне бірізділікпен 
қайталап айтады. Эмоционалды мазмұндайды, қатысушы тұлғалардың диалогтерін түрлі ин-
тонациямен береді, мазмұндауда мəнді екпіндерді, үзілістерді қолданады.

1.4 Сұрақтар мен жауаптарды құрастыру. Иллюстрациялар бойынша сұрақтар қояды жəне 
оларға жауап береді. Сипаттамалық жауаптарды (нысандар, əрекеттер, пейзаж), пайымдау 
жауаптарын, дəлелдеме жауаптарын қажет ететін сауалдарға жауап береді. 

1.5 Оқиғаларды болжау. Шығарманың басы, иллюстрация, сурет, кітаптың сырты бойынша 
оқиғаны болжайды. Көргеннен/естігеннен бұрын немесе кейін болған оқиғаларды сипаттайды.

2-бөлім: Талдау жəне түсіндіру

2.1 Əдеби шығарманың жанрын анықтау 0.2.1.1жанрларды ерекшеліктері бойынша тану 
(жұмбақ,ертегі, тақпақ жəне т.б.)

2.2 Кейіпкерлерге
мінездеме

0.2.2.1 кейіпкерлердің қылықтары туралы 
пікірін айту (ұнайды/ неліктен ұнамайды)

2.3 Ұсынудың түрлі нысандарын қолдану 0.2.3.1.1 өзінің ұсынымдарын сурет, сызба 
түрінде безендіру

2.4 Түрлі дереккөздерінен қажетті 
ақпаратты алу

0.2.4.1иллюстрацияларды ертегінің эпизоды-
мен салыстыру

2.1 Мəтіндердің жанрын анықтау. Түрлі əдеби жанрлар туралы түсініктерге ие (ертегі, 
əңгіме, тақпақ), олардың арасындағы айырмашылықтарды (əңгімеде оқиғалар шынайы 
түрде баяндалады, ертегінің мазмұны ойдан жəне оқиғалардан құралады, тақпақтарда ұйқас 
қолданылады) табады. Мəнерлілік құралдарын (бейнелік сөздер мен өрнектер, теңеулер, 
салыстырулар) анықтай алады.

2.2 Кейіпкерлерге мінездеме. Кейіпкерлердің қылықтарына баға береді жəне оларды 
өз қылықтарымен сəйкестендіреді. Əдеби кейіпкердің нақты қылығына өзінің қатынасы 
туралы əңгімелейді, оны адамгершілік ережелері мен ұғымдары тұрғысынан бағалайды, 
шығарма кейіпкерлерінің жасырын мінез-құлықтарының себебін түсінеді, басқалардың пікірін 
тыңдайды. Сөйлегенде кейіпкерлерді сипаттайтын теңеулерді қолданады. Шығарма туралы 
пікірін, кейіпкерлердің қылықтарына өзінің қатынасын айтады (ұнайды/ ұнамайды, жағымды/
жағымсыз, себебі).

2.3 Ұсынудың түрлі нысандарын қолдану. Шығарма мазмұнын, жекелеген эпизодтарды 
түсіндіреді, өзінің ұсынысын сурет, сызба түрінде береді жəне өзінің жұмысын түсіндіреді.

2.4 Түрлі дереккөздерінен қажетті ақпаратты алу. Иллюстрацияларды ертегінің эпизоды-
мен салыстырады. Пиктограммалар, шартты белгілер, суреттер, иллюстрациялардан алынған 
ақпараттың мағынасын аша біледі. 

7-параграф. Сауат ашу негіздері
232. Мақсаты тілдің фонетикалық жəне графикалық жүйесін игеру барысында балаларды 

оқылым мен жазылым дағдыларын меңгеруге даярлау болып табылады. 
233. Міндеттері: 
фонематикалық есту мен қабылдауды дамыту;
сөздің дыбыстық құрылымымен таныстыру, алдағы сауат ашу негіздеріне үйрету үшін жəне 

дыбыстық талдау əрекеттерін қалыптастыру;
қолдың ұсақ моторикасын дамыту;
дыбыстық талдау мен жинақтау əрекетін қалыптастыру;
тіл, сөйлем, сөз, буын, екпін, дыбыс жəне əріп туралы түсінікті қалыптастыру;
балаларды талдау, салыстыру, жалпылау, ақпаратты жүйелеудің қарапайым тəсілдерімен 

таныстыру. 
231. «Сауат ашу негіздері» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 

олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде жүйелілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
Тыңдалым жəне айтылым 1.1 Сөздің дыбысталу формасын ажырату 

1.2 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну 
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау
1.4 Тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі қарым-қатынас 
жағдаяттарына қатысу
1.5 Тыңдаушының назарын аудару 

Оқылым 2.1 Оқу түрлерін қолдану
2.2 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

Жазылым
3.1 Сөйлем құрастыру 
3.2 Пунктуациялық нормаларды сақтау 
3.3 Графикалық жəне каллиграфикалық нормаларды сақтау

2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Тыңдалым жəне айтылым

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Сөздердің дыбысталу фор-
маларын ажырату

0.1.1.1 тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер 
ішінен бөлу жəне сөзсіз жеке айту
0.1.1.2 сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін (дауысты, 
дауыссыз, жуан жəне жіңішке дауыстылар) ажыратып, 
дұрыс дыбыстау
0.1.1.3 сөзді буынға бөлу, сөздегі буын санын жəне орна-
ласу ретін анықтау

1.2 Тыңдалған материалдың 
мазмұнын түсіну

0.1.2.1 сөз бен сөйлемді ажыратып, сөздің, сөйлемнің 
мағынасын түсіну 
0.1.2.2 тыңдалған материал негізінде қарапайым 
сұрақтарға жауап қайтару 
0.1.2.3 сөйлемдерді интонация бойынша ажырату (хабар-
лы, сұраулы, лепті) 

1.3 Тілдік нормаларды сақтай 
отырып, түрлі қарым-қатынас 
жағдаяттарына қатысу

0.1.3.1 өзіне таныс тақырып аясында диалогке қатысу 

1.4 Тыңдаушының назарын 
аудару 

0.1.4.1 сөйлеу барысында дауыс ырғағын сақтап, вербал-
ды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), 
сөздерді (кешіріңіз, тыңдаңызшы! жəне т.б.) қолдану 

1.1 Сөздердің дыбысталу формаларын ажырату. Сөздерден дыбысты бөледі, буын, сөз 
туралы бастапқы түсініктері бар. Сөздегі дыбыстарды жəне олардың белгілерін (дауысты: 
жуан, жіңішке; дауыссыз: қатаң, ұяң, үнді) ажыратады, қатаң жəне ұяң дауыссыз дыбыстар-
ды салыстырады, оларды дұрыс айтады. Дыбыстарды жəне олардың əріппен белгіленуімен 
салыстырады, дыбыстарды дұрыс жəне дəл айтады, белгілі бір дыбысты сөздерді атайды, 
сөздерді буынға бөледі, олардың санын жəне сөздегі буынның ретін анықтайды. Сөздегі 
екпінді ажырата алады. 

1.2 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну. Сөз бен сөйлемді ажыратады, сөздің мəні 
мен сөйлемнің мағынасын түсінеді. Шағын мəтіндердің мазмұны бойынша қойылған қарапайым 
сұрақтарға жауап береді. Сөйлемді интонациясы бойынша ажыратады.

1.3 Тілдік нормаларды сақтай отырып, түрлі қарым-қатынас жағдаяттарына қатысу. 
Сөйлеу дағдыларының нормалары, тілдік этикет (этикет сөздігі) туралы, қоғамдық орындар-
да: көшеде, көлікте, дүкенде өзін-өзі ұстау дағдылары туралы ұғымға ие, бір-бірімен, ересек-
термен, құрдастарымен, телефонмен сыпайы сөйлеседі. Бір-бірімен достары, отбасы, сүйікті 
ойыншықтары, жануарлар, демалысы жəне т.б. туралы əңгімелеседі. 

1.4. Тыңдаушының назарын аудару Сөйлегенде мəнерліліктің интонациялық құралдарын 
(Жалғасы 26-бетте) 
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(қарқын, ырғақ жəне т.б.) пайдалана алады, қойылымға қатысушы тұлғалардың диалогтарын 
əртүрлі интонациямен, эмоциямен бере біледі, мазмұнды екпінді, үзіліс жасауды қолданады. 
Асықпай, күш салмай-ақ, дауыстап сөйлейді. Иллюстрация көрсетуде ым-ишараны пайда-
ланады.

2-бөлім. Оқылым

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Оқу түрлерін қолдану 0.2.1.1 сөз/сөйлем сызбасын оқу
2.2 Түрлі дереккөздерден қажетті 
ақпаратты алу

0.2.2.1 суретті кітаптардан ақпаратты табу 
(сурет арқылы)

2.1 Оқу түрлерін қолдану. Сөйлем туралы бастапқы түсінікке ие. Жалаң жəне жайылма 
сөйлемдерді ауызша құрастырады, оларды анық жəне нақты айтады, сөйлеген сөздің ішінен 
жеке сөйлемдерді тыңдай біледі, сөйлемді сөздерге жіктейді, сөйлемнен сөздерді ретімен 
бөледі. Сөздер мен сөйлемдердің сызбасын оқиды, сөйлемдегі сөз санын сөздегі буын са-
нын анықтайды. Əріптердің бейнесін шынайы заттарға, пішіндерге жəне т.б. ұқсатады. Əріптің 
қандай элементтерден тұратынын анықтайды. Қолда бар заттармен əріптің бейнесін жасайды 
немесе мүсіндейді, əріптердің бейнесін түрлі сюжетті материалдардан табады. 

2.2 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу. Суретті кітаптардан (энциклопедиялар, 
анықтамалар, балалар журналдары, теледидардағы мультфильмдер, ертегі, балалар ха-
барлары жəне т.б.) қажетті ақпараттарды табады, пиктограммалар, шартты белгілер бой-
ынша түсінеді.

3-бөлім. Жазылым 

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Сөйлем құрастыру 0.3.1.1 сөз, сөйлем сызбасын құру, оларды үлгінің көмегімен 

жəне ұсынылған үлгілер негізінде жазу 
3.2 Пунктуациялық нор-
маларды сақтау 

0.3.2.1 сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілерін қою: 
нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі 

3.3 Графикалық жəне 
каллиграфикалық 
нормаларды сақтау

0.3.3.1 жазу бетін бағдарлау, жазу жолын, жоларалық кеңістікті 
ажырату, тор көз дəптерге кең сызықтар, əріп элементтерін жазу 
0.3.3.2 қарапайым жиектерді штрихтап салу

3.1.Сөйлем құрастыру. Тілдің бірлігі ретінде сөз туралы түсінікке ие, сөйлемді сөздерге 
(2-4 сөз) жіктейді, қарапайым графиктік сызба құра алады. Графиктік сызба бойынша сөйлем 
құра алады, суретке сəйкес жəне т.б. сай сөйлемді өзгертеді. 

Сөйлемнің басын тік сызықтардың жəне тіктөртбұрыштың, сөзді – тіктөртбұрыштың жəне 
таңбалардың (нүкте, леп жəне сұрау белгілері) көмегімен бейнелейді. 

3.2 Пунктуациялық нормаларды сақтау
Берілген сызба бойынша түрлі тыныс белгілерін қолдана отырып (нүкте, леп жəне сұрау 

белгілері), сөйлем құру дағдыларына ие. Хабарлы, сұраулы жəне лепті сөйлемдердің инто-
нациясын береді.

3.3 Графикалық жəне каллиграфикалық нормаларды сақтау 
Сызықтарды салу əдісімен қысқа жəне ұзын таяқшалар, ирек сызықтарды салады, кеңістіктік 

қатынасты, жазықтықта бағдарлауды (жұмыс жолын, жол аралық кеңістікті, жұмыс жолының 
жоғарғы жəне төменгі сызықтарын, тік еңіс сызықтарды) белгілейді. 

8-параграф. Русский язык
235. Цель: формирование навыков речевой деятельности, освоение лексики, обеспечи-

вающей общение в рамках тем бытового характера.
236. Задачи: 
развивать у детей устойчивый интерес к изучению русского языка, как к средству обще-

ния и обмена информацией;
формировать и развивать словарный запас воспитанников по лексическим темам;
формировать умение использования правильных грамматических структур и форм в 

устной речи;
развивать навыки слушания, говорения, чтения и письма;
создавать условия, побуждающие ребенка к самостоятельному решению коммуникатив-

ных задач на русском языке.
237. Содержание занятия «Русский язык (как второй язык)» организовано по разделам 

обучения. Разделы далее разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения 
в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или понимания. Цели обучения 
организованы последовательно внутри каждого подраздела, что позволяет педагогам пла-
нировать свою работу и оценивать достижения детей, а также информировать их о следу-
ющих этапах обучения.

Раздел Подраздел
Слушание 1.1Формирование звукопроизношения

1.2 Использование приемов слушания
1.3 Понимание значений лексических единиц
1.4 Понимание содержания сообщения
1.5 Понимание аудиовизуального материала

Говорение 2.1 Овладение лексическим запасом
2.2 Построение высказывания на заданную тему
2.3 Участие в различных ситуациях общения и соблюдение 
речевых норм

Чтение 3.1 Извлечение информации из различных источников
Письмо 4.1 Использование различных форм представления

4.2 Соблюдение графических и каллиграфических норм 
Использование языка 5.1 Соблюдение грамматических норм

2. Система целей обучения
Раздел 1. «Слушание»

Подраздел Цели обучения
1.2 Формирование звукопроиз-
ношения

0.1.1.1 произносить и различать звуки в словах и 
фразах

1.2 Использование приемов 
слушания

0.1.2.1 внимательно слушать и правильно реагировать 
на нее (использование мимики и жестов, выполнение 
действий)

1.3 Понимание значений лексиче-
ских единиц 

0.1.3.1 понимать значение часто повторяющихся слов 
по лексическим темам

1.4 Понимание содержания со-
общения

0.1.4.1 отвечать на элементарные вопросы жестами 
(например, указав на предмет или картинку), словами 
и короткими фразами

1.5 Понимание аудиовизуального 
материала

0.1.5.1 демонстрировать понимание увиденного через 
комментирование (два-три слова, простое предложе-
ние)/ действия

1.1 Формирование звукопроизношения. Произносит и различает гласные и согласные 
звуки. Различает знакомые звуки в словах и правильно применяет их в повседневной жизни. 

1.2 Использование приемов слушания. Внимательно до конца слушает данный текст. 
Понимает при помощи наглядного материала короткие, простые предложения. Реагирует на 
содержание текста мимикой, жестами, действиями. Умеет отвечать на вопросы по прослу-
шанному тексту и самостоятельно задавать их. 

1.3 Понимание значений лексических единиц. Использует в речи часто повторяющиеся 
слова. Объясняет значение лексических единиц (фразовые глаголы, пословицы, устойчивые 
выражения), опираясь на наглядный материал. Используя названные выражения, составляет 
предложения из двух-трех слов. 

1.4 Понимание содержания сообщения. Отвечает на вопросы прослушанного материала 
жестами (например, кивком головы). Понимает содержание вопроса, отвечает на них слова-
ми и короткими фразами.

1.5 Понимание аудиовизуального материала. Слушает и понимает материал данный на 
русском языке. Демонстрирует понимание слов детей и педагога жестами, действием, репли-
ками и простым словосочетанием.

Раздел 2. «Говорение»

Подраздел Цели обучения
2.1. Овладение лексическим запасом 0.2.1.1 использовать в речи новые слова по 

лексическим темам
2.2. Построение высказывания на за-
данную тему

0.2.2.1 создавать высказывания не менее 2-3 
простых предложений (с помощью учителя)

2.3. Участие в различных ситуациях об-
щения и соблюдение речевых норм

0.2.3.1 внимательно слушать и отвечать собе-
седнику короткими фразами, используя обра-
зец, мимику, жесты

2.1 Овладение лексическим запасом. Имеет словарный запас знаний о ближайшем 
окружении. Умеет пользоваться обобщающими словами, называет предметы, относящиеся 
к различным логическим группам (классификация), подбирает признаки к определённому 
предмету, действия к предмету. 

2.2 Построение высказывания на заданную тему. Умеет отвечать на вопросы педагога и 
сам задает вопросы по данному материалу. Самостоятельно составляет высказывания на 
русском языке из 2-3 предложений. 

2.3. Участие в различных ситуациях общения и соблюдение речевых норм. Умеет всту-
пать в диалог с педагогом и сверстниками. При составлении диалога внимательно слушает 
собеседника и отвечает короткими фразами используя мимику, жесты. Составляет простую 
диалогическую речь (Что это? Какое время года?), отвечая на вопросы собеседника. 

Раздел 3. «Чтение»

Подраздел Цели обучения
3.1 Извлечение информации из различных 
источников 

0.3.1.1 находить информацию в картинках, 
иллюстрациях и соотносить их

3.1. Извлечение информации из различных источников. Находит информацию в книгах 
с картинками (энциклопедии, справочники, детские журналы и т.д.), при помощи условных 
знаков составляет рассказ. Находит информацию в картинках, иллюстрациях и соотносит их.

Раздел 4. «Письмо» 

Подраздел Цели обучения
4.1. Изложение содержания про-
слушанного

0.4.1.1 передавать информацию из прослушанных 
текстов при помощи рисунка, схемы, знаков

4.2 Соблюдение графических и кал-
лиграфических норм 

0.4.2.1 ориентироваться на странице прописи, раз-
личать рабочую строку и межстрочное пространство, 
рисовать узоры

4.1. Изложение содержания прослушанного. Передает содержание при помощи рисунков, 
схем. Умеет определить количество звуков в слове, слов в предложении.

4.2. Соблюдение графических и каллиграфических норм. Ориентируется на странице про-
писи, различает рабочую строку и межстрочное пространство. Умеет штриховать, рисовать 
элементарные узоры, писать элементы букв. 

Раздел 5. «Использование языка»

Подраздел Цели обучения
5.1 Соблюдение 
грамматических 
норм

0.5.1.1 использовать в речи слова, обозначающие предметы
0.5.1.2 использовать слова, обозначающие один и много предметов
0.5.1.3 использовать слова, обозначающие действия предметов
0.5.1.4 согласовывать имя существительное и глагол в числе
0.5.1.5 использовать слова, обозначающие признаки (по цвету, фор-
ме, величине) предметов

5.1.Соблюдение грамматических норм. Имеет словарный запас и называет группы пред-
метов ближайшего окружения, использует слова обозначающие один и много предметов, 
называет некоторые свойства и цвета предметов, составляет словосочетания, использует в 
речи имена существительные единственного и множественного числа.

9-параграф. Шет тілі (ағылшын)
238. The aim of English for preschool children is the formation of the basic skills of listening and 

speaking in English through games and creativity.
239. To achieve this aim the following objectives should be met:
prepare sound foundation for successful transition to further study of English in primary school;
create the conditions for communicative and psychological adaptation of young learners to 

learning English;
develop memory, attention, thinking, and imagination of preschool learners;
expand children’s vocabulary and view through learning new English words.

Strands Learning objectives
Listening 0.L1 begin to recognise simple short instructions for basic classroom 

routines spoken slowly and distinctly
0.L2 begin to recognise with considerable support a few basic 
personal questions spoken slowly and distinctly
0.L3 begin to recognise with considerable support simple greetings 
0.L4 begin to recognise basic intonation distinguishing questions from 
statements
0.L5 begin to recognise simple sounds of phonemes

Speaking 0.S1 begin to make basic personal statements
0.S3 pronounce basic words and expressions with some mistakes
0.S4 respond to very basic supported personal questions using short 
answers
0.S5 begin to produce words in response to prompts
0.S6 exchange short simple greetings

Reading 0.R3 recognise some very high-frequency words from local 
environment

Writing Non-applicable
Use of English 0.UE1 use common singular and plural nouns to say what and where 

things are
0.UE2 use cardinal numbers 1 – 10 to count
0.UE3 use basic adjectives and colours to say what someone /
something is or has
0. UE4 use determiners a, an, this, these to indicate what something is
0.UE5 use interrogative pronouns what, where, how to ask basic 
questions
0.UE6 use demonstrative pronouns this, these to indicate things
0.UE7use personal subject pronouns to identify things
0.UE8 use imperative forms of common verbs related to classroom 
routines
0.UE9 use basic present simple forms [positive, negative] to give basic 
personal information 

Тілдесу жағдайларын «көре білу», қатысушы тұлғаларды жəне олардың бір-бірімен қарым-
қатынасын айқындау қабілеттерін қалыптастыру. 

Шетел тіліндегі тілді түсінуін жəне үлгілік əдеп жағдайларында: топтық (сыныптық) жағдайда, 
ойын кезінде тілдесе білу білігін дамыту.

Қоршаған əлемдегі түстердің атауын, санды, көлемді, пішінді, сондай-ақ дыбыстың, əннің, 
оқиғаның, қойылымның көмегімен жəне затты сипаттай білудің тілдік біліктерін, оқытылған білім 
беру жағдайларында тілдің лексикалық дағдыларын қалыптастыру.

Тиімді тыңдалымға үйрету. Тыңдауға арналған жаттығуларды қолдану. Фонетикалық мы-
салдар жəне интонация ретіндегі жазбаларды немесе сөйлеген сөздерді пайдалану.

Əндердің, тақпақтардың, санамақтардың мəтінін шығаруға, айналасындағы заттарды 
атауға, біртіндеп өзі, отбасы жəне қоршаған ортасы туралы қарапайым жəне қысқаша ойлар 
айтуға, сөзді, ымды пайдалануға үйрету. Төзімділікке, құрметке жəне сыпайылыққа, сондай-ақ 
ынтымақтасу қабілеттілігіне тəрбиелеу.

Лексикалық-тақырыптық салалар: түс, көлем, 1-5 арасындағы сандар, отбасы мүшелері, 
ойыншықтар; жануарлар, дене мүшелері, киімдер, азық-түлік, ақыл-ой жəне дене қабілеттері, 
эмоциялық жағдайы мен сезімдері, күнделікті əрекеттері, салтанаттар мен мерекелер, ғажайып 
жəне ертегілер əлемі.

Коммуникация жағдаяттары мен қызметтер:
сəлемдесу мен қоштасу (Hello, Hi, Goodbye, See you);
өтініш пен алғыс (Give me ..., please, Come in, please, Thank you);
кешірім сұрау мен кешіру (I’m sorry, Excuse me, It’s O.K.);
тілек пен құттықтау (Happy Birthday);
өзін жəне басқаларды таныстыру (I’m ......., My name is ...., This is ..., It’s my mum);
жасы туралы ақпарат (I’m…);
қысқаша бұйрық беру жəне орындау (jump, clap your hands, open);
аңдар мен заттардың атауы (It’s a tiger, This is a ball);
тұрғылықты жері туралы ақпарат; адамдар, аңдар жəне заттар туралы сипаттау (He’s tall, 

It’s big, It’s blue, It’s got a tail);
санау жəне 1-ден 10-ға дейінгі сандарды пайдалану;
тұлғасы мен мүлкіне қатысты қарапайым сұрақтарға жауап беру (Who are you? What’s your 

name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?);

сезімдері мен артықшылықтарын білдіру (I like..., I love...);
эмоциялық күйін білдіру (I’m happy, I’m sad);
сұрақтарға жауап беру;
дағдылары мен қабілеттері туралы ақпарат (I can jump/I can’t fl y);
күнделікті əрекеттерін сипаттау (I get up).
Грамматикалық құрылымдар:
Етістіктер: be; have got; can.
Бұйрық рай: Уақыт Present Simple – күнделікті əрекеттер.
Зат есім: атау; жекеше түрде; жүйелі көпше түрде.
Сын есім: түстер, жасы, көлемі;
 тəуелдік сын есім: my, your (his, her).
Сан есім:  1-10;
Есімдік: жіктеу есімдігі: I, you, she, he, it, we, they;
сілтеу есімдігі:  this, that;
сұрау:  what, who, where, when, how.
Көмекші сөздер:  in; on.
Артикльдер:  а; an; the;
нольдік артикль.
240. English
(for groups /classes with the Kazakh/Russian language of instruction)
Purpose: communicative and personal development and upbringing of preschoolers through 

foreign language means and development of a foreign language capacity in order to speak English.
Objectives:
formation of a capability of recognition, distinction of separate phrases, then words and their 

proper use in conversation and independent phrase building in English;
formation of the “unity of activity, mind and personality” principle (teaching a whole child), which 

determines that the child’s personality and mind develops through acting;
extending the range of using English in collective and individual (play, cognitive, productive, 

dramatized) activities of children;
creation of developing language environment understood as a combination of educational 

situations that arrange the area of use of English, and authentic means, such as games, poems, 
songs, stories, disks, video- and audiotapes.

Content of Organized Educational Activities: English
Formation of a capability of “seeing” the conversational situation, of distinguishing characters 

and their relation to each other.
Development of foreign speech understanding and ability to communicate in typical etiquette 

situations: group (class) practice in play.
Formation of speaking skills: describing things and environments using colours, number, size, 

shape and through sounds, songs, stories, dramatizations; speaking skills and vocabulary in 
educational situations previously learnt.

Teaching effi cient listening. Use of listening exercises. Use of a record or statement as a phonetic 
example and intonation.

Teaching how to reproduce lyrics, poems and counting-out rhymes, names of things around 
and building simple and short statements about the child, child’s family and environment gradually; 
teaching how to use speech and gestures.

Teaching tolerance, respect and courtesy to other people and cooperating skills.
Vocabulary: colours, numbers 1 to 10, family members, toys, animals, school supplies, class 

equipment, parts of the body, clothes, food, rooms, household appliances, mental and physical 
abilities, feelings and emotions, daily routine, weather, transport means, jobs, holidays and 
celebrations, magic world and fairy tales.

Situations and communicative functions: greetings and farewells (Hello, Hi, Goodbye, See you), 
requests and thanks (Give me ..., please, Come in, please, Thank you), apologies and forgiveness 
(I’m sorry, Excuse me, It’s O.K.), wishes and congratulations (Merry Christmas, Happy Birthday), 
introducing yourself and others (I’m ......., My name is ...., This is ..., It’s my mum), age (I’m…), giving 
and following short orders (jump, clap your hands, open), names of animals and things (It’s a tiger, 
This is a ball), place of living, describing people, animals and things (He’s tall, It’s big, It’s blue, It’s 
got a tail), count and use of numbers from 1 to 10, answering simple questions about person and 
property (Who are you? What’s your name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?), 
feelings and preferences (I like..., I love...), expressing emotions (I’m happy, I’m sad), answering 
questions about weather and seasons (It’s raining, It’s spring); skills and abilities (I can jump/I can’t 
fl y), describing daily routine (I get up).

Grammar Structures:
Verbs:  вe; have got; can.
Imperative mood: Present Simple Tense – daily routine.
Nouns:  names; singulars; regular plurals.
Adjectives:  colours, age, size;
possessive adjectives:  my, your (his, her).
Numerals:   1-10.
Pronouns:
personal:   i, you, she, he, it, we, they;
demonstrative:  this, that;
interrogative:  what, who, where, when, how.
Prepositions:  in, on.
Articles:   a, an, the, zero article.

10-параграф. Драма
241. Мақсаты балалардың өз ойын білдіруі жəне шығармашыл белсенділігі мен бастама-

шыл дығын дамыту жəне қолдау үшін қолайлы атмосфераны құру болып табылады. 
242. Міндеттері:
көркем бейнені жасауда ойындық, əн жəне би туындыларын қолдана отырып, шығарма-

шылық дербестікті дамыту;
негізгі психикалық процестер мен сапаларды дамыту (қабылдау, есте сақтау, зейін, 

бақылағыштық, қиял, коммуникативтік, ырғақ сезімі, көпшілік алдында өз ойын айта білу, 
батылдық);

балаларды белсенді түрде сюжетті-рөлдік ойындарға тарту арқылы əлеуметтік мінез-құлық 
дағдыларының тəжірибесін қалыптастыру;

бірлескен театр қойылымдарына ата-аналарды қатысуға тарту. 
 243. «Драма» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Артикуляциялық дағдылар 0.1.1.1 Тыныс алу жəне артикуляция

0.1.1.2 Дикция жəне интонация 
2.Қимыл үйлесімділігінің дағдылары 0.2.2.1 Ырғақ сезімі жəне қимыл үйлесімділігі
3.Коммуникативтік-тілдік жəне ойын 
дағдылары

0.3.3.1 Бірлесе əрекет ету тəсілдері

2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Артикуляциялық дағдылар

Бөлімше Оқу мақсаттары

1.1 Тыныс алу жəне арти-
куляция

01.1.1 ілікпе сөз бен фразаларды айтуда тыныс алуды реттеу
0.1.1.2 дыбыстарды түрлі екпінде анық жəне дұрыс айту, сы-
бырлап жəне қатты айту
0.1.1.3 интонацияларды ажырата алу жəне оларды қайталап 
айту
0.1.1.4 түрлі эмоция мен сезімді білдіру үшін дауыс күшінің 
түрлі дəрежесін қолдану

1.2 Дикция жəне интонация 0.1.2.1 эмоциялық күйді анықтау жəне беру
1.1. Тыныс алу жəне артикуляция. Əртүрлі мəтіндерді қайталау кезінде, дұрыс тыныс 

алуды игереді: еркін, бірқалыпты, ұзақ тыныс алу. Əртүрлі үрлеуге арналған жаттығуларды 
қолданады («жел диірмені», «кімнің қайығы алысқа жүзеді» жəне т.б.), тілдік аппаратты 
дамытуға бағытталған сергітулер мен жаттығуларды орындайды: жануарлардың, құстардың 
дыбыстарын келтіру (мысалы, бір деммен 2-3 ф-ф-ф дыбысын, содан кейін 4-5-8 дыбысты 
кірпі сияқты айту), дем шығару кезінде дауысты А-У-О-И дыбыстарын əндетеді, бір деммен 
жаңылтпаштарды, мақал-мəтелдерді айтады. 

1.2 Дикция жəне интонация.
Қарқынды, дауыс күшін сақтай отырып, сөз тіркестерін, сөйлемдерді (дикция) анық ай-

тады. Шығармашылық дербестік танытады, кейіпкердің эмоционалдық күйін береді. Əртүрлі 
эмоционалды жағдайды білдіретін интонацияны сақтайды (қайғылы, көңілді, ашулану, таң 
қалу, жұмбақ болу, мəз-мəйрам, аяу, қорқу, сынау жəне т.б.) Дыбыстарды дұрыс айта отырып, 
жаңылтпаштарды жылдам қарқында айта алады. Əртүрлі қарқындағы эмоцияларды көрсету 
үшін түрлі дауыс күшін қолданады: қатты, ақырын, баяу, сыбыр.

2-бөлім. Қимыл үйлесімділігінің дағдылары

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Ырғақ сезімі жəне 
қимыл үйлесімділігі

0.2.1.1 командаға немесе музыкалық белгіге сəйкес əрекет ету
0.2.1.2 кеңістікте бағдарлау (сахнада, ойластырылып құрылған 
сахна алаңында), түрлі қарқында қозғалу
0.2.1.3 өз əрекетін серігінің əрекетімен үйлестіру, оның қалай 
əрекет ететінін алдын ала сезу
0.2.1.4 тірі ағза мен заттардың бейнелерін мимика, ым-ишара 
жəне дененің ырғақты қимылы арқылы жасау

2.1. Ырғақ сезімі жəне қимыл үйлесімділігі. Мəнерлі жəне ырғақты қимыл-қозғалыс, өз 
қимылдарын музыкаға сəйкес басқара білу дағдыларына ие. Мəнерлілік құралдарының сипа-
тын бейнелей отырып, қимылдарды музыкамен сəйкестендіреді. Дене қимылы арқылы өзінің 
эмоционалдық күйін береді.

Қимылды ырғақпен үйлестіреді, өз əрекетін серіктесінің əрекетімен сəйкестендіре отырып, 
тірі тіршілік иелерінің жəне заттардың бейнелерін дененің иілгіштігі, мимика, жест арқылы 
құрады, сахнаны бағдарлайды, түрлі қарқында қозғалады. 

3-бөлім. Коммуникативтік-тілдік жəне ойын дағдылары

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Бірлесе 
əрекет ету 
тəсілдері

0.3.1.1 сюжеттік-рөлдік ойындарға қатысу
0.3.1.2 өз ойын құрдастарының ортасында білдіру, басқалардың пікірін 
тыңдай білу
0.3.1.3 заттармен / ойыншықтармен таныс іс-əрекетті жаңа ойын 
жағдаятына көшіру
0.3.1.4 басқа кейіпкерлермен рөлдік қарым-қатынасқа түсу
0.3.1.5 түрлі қуыршақтарды (киілмелі, сылдырмақты) пайдаланып, 
қуыршақ басқарудың кейбір əдістерін білу
0.3.1.6 мимика, ым-ишара, дауыс ырғағы, ойын атрибуттарын қолданып, 
таныс əдеби шығармалар негізінде кейіпкерлердің бейнелерін жасау

3.1. Бірлесе əрекет ету тəсілдері 
Педагог-режиссерге бағынады, сондай-ақ сахналауда өзінің рөлін достық қарым-қатынас 

пен өзара көмек көрсете отырып, дербес жəне мəнерлі орындайды. Өзінің мінез-құлқын 
реттейді: сөздерін ойлап айтады, қимылдарын тежейді. 

Ұлдар (мықты, батыл т.б.с.с.) мен қыздарға (биязы, сезімтал т.б.с.с.) тəн мінез-құлық 
ерекшеліктерін атайды. Əртүрлі қуыршақтардың түрлерін қолданып, кейіпкерлердің бейнесін, 
мəнерлі интонацияны өздігінен жасауға қызығушылық танытады. Бір немесе басқа сөз тіркесі 
мен жаңылпашты түрлі интонациямен айта алады.

Ұжыммен шағын театр қойылымдарына қатысады. Бейтаныс аудиторияның алдын-
да (мерекеде, ересектердің қатысуымен, басқа топтарда) сөйлейді, қойылымның ойы-
мен келіседі, рөлдерді бөледі соған сəйкес əрекет етеді, белгілі жағдайларда мəнерлілік 
құралдарын қолданып (интонация, ым, ишара, кейіп жəне т.б.), бейнелейтін кейіпкердің 
мінезін, қимылдарын береді.

11-параграф. «Таным» білім беру саласы
244. Мақсаты: танымдық-зерттеу əрекеттері үшін жағдай жасау болып табылады. 
245. «Таным» білім беру саласында келесі сабақ түрлері ұсынылады: 
1) қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру;
2) құрастыру;
3) жаратылыстану.
243. «Таным» білім беру саласындағы сабақтардың оқу жүктемесі:

«Таным» білім беру саласы Апталық оқу жүктемесі
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру 2
Құрастыру 0,5
Жаратылыстану 1

12-параграф. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
247. Мақсаты қарапайым логикалық-математикалық түсініктерді қалыптастыру жəне 

интеллектуалды-шығармашылық қабілеттерді дамыту болып табылады. 
248. Міндеттері:
ақиқатты танудың математикалық тəсілдерін таныстыру: санау, өлшеу, қарапайым есептеу;
тапсырманы стандартты емес жолмен шешуге деген ұмтылысын, тапқырлығын, зеректігін, 

ұғымталдығын дамыту;
ойлау əрекетінің тəсілдерімен таныстыру.
249. «Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру» сабағының мазмұны оқу 

бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу 
мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған 
оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, балалардың жетістіктерін бағалауға жəне 
оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Кеңістікте бағдарлау 1.1Заттардың кеңістікте орналасуы
2.Сан жəне санау 2.1 Заттарды санау

2.2 Жиын жəне логика элементтері
2.3 Тізбектер 
2.4 Шамалар 

3.Геометриялық фигуралар 3.1 Фигуралар мен денелер
3.2 Фигуралардың өзара орналасуы

4.Математикалық модельдеу 4.1 Математикалық тіл жəне математикалық модель
2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Кеңістікте бағдарлау

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Заттардың 
кеңістікте орна-
ласуы

0.1.1.1 қағаз бетінде кеңістікті бағдарлай алу арқылы 
карточкалардағы геометриялық фигуралардың 
орналасуын сипаттау
0.1.1.2 кеңістікте бағдарлану: сол жақ, оң жақ, үстінде, астында, ал-
дында (алды), артында, (арты), жақын, арасында, қасында
0.1.1.3 заттарды ені, биіктігі, жуандығы бойынша салыстырып, 
көлемдерінің арақатынасы көрсетілген заттарды табу, оларды 
өлшемдерінің өсу (кему) ретімен орналастыру

1.1.Заттардың кеңістікте орналасуы. Заттардың қағаз парақта, үстелде, едендегі орнын 
белгілейтін сөздерді мағынасы бойынша дұрыс қолданады. Қозғалыс бағыттарын, заттардың 
арасындағы кеңістік бағыттарын еркін бағдарлайды, жазықтықты бағдарлайды. Қарама-қайшы 
жұп ұғымдарды: «солға - оңға», «алға - артқа» анықтай алады. Көрсетілген бағытта қозғалады.

Заттарды өсу жəне кему ретімен: көлемі, ені, биіктігі, жуандығы, ұзындығы бойынша ор-
наластырады. Заттардың көлемін, тапсырмалардың дұрыс орындалуын көзбен анықтайды 
беттестіру, тұстастыру тəсілдеріне ие жəне оларға сипаттама береді, салыстырады, жалпы-
лайды жəне талдайды. 

2-бөлім. Сан жəне санау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Заттарды санау 0.2.1.1 10 көлеміндегі санды тура жəне кері санау

0.2.1.2 заттарды саны бойынша салыстырып, 
олардың реттік нөмірін атау
0.2.1.3 топтардағы заттарды алып тастап немесе қоса отырып, са-
нын салыстыру /теңдік пен теңсіздікті анықтау, топтарды салыстыру 
жəне санау негізінде сандық мəнін жалпылау
0.2.1.4 кез келген санды бір санға арттырса одан кейінгі сан 
шығатынын түсіну 
0.2.1.5 кез келген саннан бір санды кемітсе одан бұрынғы 
(алдындағы) сан шығатынын түсіну 

2.2 Жиын жəне ло-
гика элементтері

0.2.2.1 заттарды белгілі бір қасиеті бойынша жиынға біріктіру 
0.2.2.2 жиын элементтерін атау

2.3 Тізбектер 0.2.3.1 түрлі жағдаяттардың/ фигуралардың /уақыттың (күн, апта, ай, 
жыл) тізбегін орнатып, жалғастыру
0.2.3.2 1-ден 10-ға дейінгі сандар тізбегінде қалып қойған санды атау 
0.2.3.3 заңдылықты талдап, бұзылысты мұғалімнің көмегімен табу 

0.2.3.4 уақыт туралы түсінікті білу: бүгін, кеше, ертең, бүрсүгіні; тəулік 
бөліктері

2.4 Шамалар 0.2.4.2 аптадағы күндер мен жыл айларының санын білу 
0.2.4.3 шартты өлшемнің көмегімен заттарды ұзындығы/салмағы 
бойынша салыстыру 

2.1 Заттарды санау. 10 көлеміндегі сандарды тура жəне кері санайды. Сөйлегенде 
математикалық терминдерді қолданады. Натурал қатардағы сандар арасындағы қатынасты: 
«дейін», «кейін» ұғымын түсінеді. Теңдік туралы түсінігі бар, топтардағы əртүрлі заттардың 
санының тең екендігін анықтайды, топтарды салыстыру жəне санау негізінде сандық мағынаны 
дұрыс жалпылайды, сандарды қосады жəне азайтады (біреуден, екеуден санау тəсілдері). 
Көрнекілік негізінде заттар тобын, сандарды салыстырады (егер бір заттар аз, басқалары 
көп болса) жəне т.б.

Сан заттардың көлеміне, олардың арасындағы ара қашықтыққа, кеңістікте орналасуына 
жəне санау бағытына (солдан оңға немесе оңнан солға) тəуелді еместігін біледі.

2.2 Жиын жəне логика элементтері. Жиын əртүрлі белгілерден құрылуы мүмкін екендігін 
біледі: пішіні, көлемі, құрылымы, кеңістікте орналасуы, түсі бойынша анықтайды, тəн бөліктерін 
көрсетеді. 

2.3 Тізбектер. Уақыт ұғымдарын: бүгін, кеше, ертең, бүрсігүні; тəулік бөліктері; жыл айла-
ры, апта күндерінің ретін, уақыт эталондары туралы біледі. Мезгілдік қатынас орната біледі, 
өтіп жатқан оқиғалардың бірізділігін, олардың арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды 
сезінеді. 1-ден 20-ға дейінгі сандар тізбегінде қалып қойған санды атайды.

2.4 Шамалар. Шартты өлшемдер арқылы заттың ұзындығын, енін, биіктігін өлшейді 
жəне салыстыра біледі, шартты өлшемдер арқылы затты ұзындығы мен салмағы бойынша 
салыстырады. Дүкендерде қолданылатын таразы туралы түсінікке ие. Шамаларды жеке са-
лыстырмайды, заттардың басқа қасиеттерін қарастыру жүйесінде (олардың қолданылуы, 
бөліктері) салыстырады. 

3-бөлім. Геометриялық фигуралар

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Фигуралар 
мен денелер

0.3.1.1 геометриялық фигуралар (дөңгелек, сопақша, үшбұрыш, шаршы, 
тіктөртбұрыш) мен денелерді (шар, текше, цилиндр) дұрыс атап, ажырату 
0.3.1.2 фигураларды қасиеттері (2 қасиеті) бойынша топтастыру (шар-
шы, тікбұрыш) 
0.3.1.3 затты бірнеше тең бөліктерге бөлу, бүтін мен бөліктерді салыстыру 

3.2 Фигура-
лардың өзара 
орналасуы

0.3.2.1 үлгі бойынша геометриялық фигураларды құрастыру
0.3.2.2 бірнеше белгілерге бағдарлана отырып, үлгі бойынша нысандар-
ды іріктей алу 

3.1 Фигуралар мен денелер. Геометриялық фигуралар мен денелерді ажыратып, дұрыс 
атай біледі жəне қайта құрастырады. 

3.2 Фигуралардың өзара орналасуы. Геометриялық фигуралар мен денелерді ажыратып, 
атайды жəне модельдейді. Бірнеше үшбұрыштардан бір көпбұрыш, бірнеше кіші шаршылар-
дан – бір үлкен тіктөртбұрыш, дөңгелектің бөліктерінен дөңгелекті, төрт кесіндіден төртбұрыш, 
екі қысқа кесіндіден бір ұзын жəне т.б. құрастырады, фигураларды ауызша суреттеу жəне 
көрсету бойынша құрастырады. 

4-бөлім. Математикалық модельдеу

Бөлімше Оқу мақсаттары
4.1 Математикалық тіл жəне 
математикалық модель

0.4.1.1 «+» таңбасын заттар санын біріктіретін белгі ретінде 
жəне «-» таңбасын заттар санын азайту белгісі ретінде 
түсініп, қолдану
0.4.1.2 таңбаларды танып білу ( =, >, <)
0.4.1.3 көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тап-
сырмаларды шешу

1.1Математикалық тіл жəне математикалық модель. «+»,«-», «>», «<» таңбаларын сан-
ды біріктіретін жəне азайтатын белгілер ретінде қолданады. Тасырмалардағы логикалық 
жаттығуларды, жұмбақтарды орындайды. 

13-параграф. Құрастыру
250. Мақсаты: құрастыру дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық қиял мен логикалық 

ойлауды дамыту. 
251. Міндеттері:
балалардың құрастырудың түрлі өнімдеріне деген қызығушылықтарын қалыптастыру,
қарапайым конструктивтік шешімдер таба алу, командада жұмыс жасау біліктерін дамыту,
балаларды еңбек мəдениетіне тəрбиелеу.
252. «Құрастыру» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1. Материалдар жəне қауіпсіздік 1.1Материалдарды зерделеу 

1.2 Қауіпсіздік жəне еңбек мəдениеті 
2. Жасау жəне дайындау 2.1 Құрастыру техникалары мен тəсілдері 

2.2 Жұмыс кезеңдерін жоспарлау
3. Шығармашылық жəне презентация 3.1 Шығармашылық

3.2 Презентация жəне жұмысты бағалау
Оқу мақсаттарының жүйесі 
1-Бөлім. Материалдар жəне қауіпсіздік
Конструктор əр балаға беріледі.

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Материалдарды 
зерделеу 

0.1.1.1 табиғи жəне жасанды материалдарды ажырату
0.1.1.2 табиғи жəне жасанды материалдардың қасиеттерін атау
0.1.1.3 заттарды ортақ белгілері бойынша топтау, геометриялық 
фигураларды сипаттау жəне салыстыру 
0.1.1.4 заттардың қолданылу аясы мен құрылуы арасындағы бай-
ланысты орнату 

1.2 Қауіпсіздік жəне 
еңбек мəдениеті

0.1.2.1 материалдармен жəне құралдармен жұмыс жасау кезінде 
техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау
0.1.2.2 еңбек пен шығармашылыққа арналған құралдарды дұрыс 
қолдану, үшкір жəне өткір заттар
0.1.2.3 жұмыс барысында жұмыс орнын, құралдарын ретке келтіру
0.1.2.4 жобаны командада жасау, команда үшін маңызы мен өз 
орнын білу

1.1. Материалдарды зерделеу. Құрылыс материалдарын қолданып, құрастыру əрекетіне 
қатысады. Табиғи жəне жасанды материалдардың қасиетін атайды: қағаз (тығыз, жазу, жыл-
тыр, жартылай ватман, жұқа картон) табиғи (бүршік, жаңғақ, бұтақ, тұқым, шөп) жəне қалдық 
материалдар (жұмыртқаның қорабы, сырты, тығындар, сүттің, айранның сыртындағы қабы, 
пластик бөтелкелер жəне т.б.). Қосымша материалдар: қағаз, картон, ермексаз, сым, сіріңке, 
казеиннен жасалған желім, синтетикалық; құралдар – пышақ, қайшы, біз қолданады. 

1. 2. Қауіпсіздік жəне еңбек мəдениеті
Құрастыруға арналған материалдармен жəне құралдармен жұмыс барысында техника 

қауіпсіздігі ережелерін орындайды. Құрылыс материалдарын (кубиктерді, «Лего» жəне т.б.) 
бөлшектердің əртүріне арналған бөлімшелері бар арнайы шкафтарға жинастырады. 

Еңбекке арналған тікенді жəне кескіш заттарды қолданудың қауіпсіздік ережесін орындай-
ды. Жұмыс орнында тəртіп сақтайды. 

Суреттерден бөлшектерді табады, бұрандалар мен сомындардың көмегімен бекіте 
алады; қозғалатын жəне қозғалмайтын біріктіруі бар құрылыс бөлшектерімен, құралдармен 
жұмыс істейді. 

2-Бөлім. Жасау жəне дайындау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Құрастыру техникалары мен 
тəсілдері

0.2.1.1 құрастыру түрлеріне сəйкес түрлі техникалар 
мен тəсілдерді қолдану 
0.2.1.2 құрылыстың қарапайым сызбаларына 
бағдарлану

2.2 Жұмыс кезеңдерін жоспарлау 0.2.2.1 жұмыс алгоритіміне сəйкес құрастыру
2.1. Құрастыру техникалары мен тəсілдері. Моделдейді, құрастырады, құрастыруға тəн 

негізгі бөліктерін бөлшектерден ажыратады, берілген тақырып, жағдай, сурет, фотосуреттер 
бойынша сөзбен сипаттай отырып, оларды құрастырады.

Құрастыру біліктерін игерген: шағын жалпақ бөліктерді бір үлкеніне қосуды; құрылыстарды 
мықты етіп тұрғызу, араларын сирек қойылған кірпіштермен, бөренелермен байланыстыру. 
Бір құрылымның түрлі көлемдегі нұсқаларын жəне ұжымдық құрылыстарды (қала көшелері, 
зообақ, теңіз порты) жасай алады. 

2.2. Жұмыс кезеңдерін жоспарлау. Өз жұмысын жоспарлай алады: оны орындамас бұрын 
құрылыс қандай болатын елестетуі қажет, қажетті материалды таңдау жəне ойластыру.

3-Бөлім. Шығармашылық жəне презентация

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Шығармашылық 0.3.1.1 өз ойы бойынша түрлі материалдар-

дан құрастырып шығу 
3.2 Презентация жəне жұмысты бағалау 0.3.2.2 өзінің шығармашылық жұмысының 

нəтижесін сипаттау жəне бағалау 
3. 1. Шығармашылық. Қарапайым сызба, үлгі бойынша жұмыс жасай алады, контуры бойын-

ша кесіп алуға жəне тілуге арналған қайшыны қолданады. Мазмұн бойынша ұжымдық құрастыру 
дағдыларын игерген. Шығармашылық ойлауы мен қиялын жеткізеді. Қағаздан құрастыру 
əдістерін қолдана отырып, жазық материалдарды көлемді пішінге (жартылай конусты конусқа 
шиыршықтау, тік төртбұрышты цилиндрге, шаршыны текшеге айналдыру, өру) айналдырады. 

Сіріңке қораптарынан түрліше үйлестіріп, бұйымдар құрастыра алады, табиғи материал-
дардан бұйымдар жасайды.

Табиғи жəне қалдық материалдармен жұмыс дағдыларын игерген, бұйымды суретке, 
сызбаға сүйеніп, өзіндік елетестуіне қарай жасайды. 

3.2 Презентация жəне жұмысты бағалау. Өзінің жəне құрдастарының тəжірибесін 
шығармашылықпен қолданады,өзінің əрекетін талдай біледі. 

Бір-бірінің жетістіктері мен сəтсіздіктерін байқайды, жолдасына көмектеседі, жолдасының 
жұмысы қаншалықты сəтсіз болса да, оған оң баға береді. 

14-параграф. Жаратылыстану
253. Мақсаты табиғаттың заттары мен құбылыстары туралы бастапқы түсініктерін, физика-

лық құбылыстар туралы қарапайым ұғымдарын қалыптастыру болып табылады.
254. Міндеттері:
табиғат нысандарын бақылау жəне қарапайым қорытынды шығару дағдыларын дамыту,
олардың кейбір ерекшеліктерін көру жəне ажырату: сыртқы кейпі, мінез-құлық əрекеті (жа-

нуарлар), өсіп-өну жағдайлары (өсімдіктер),
табиғаттағы жеке өзара байланысты көру,
тұрмыстағы, табиғаттағы экологиялық сауатты мінез-құлықты жəне жағымсыз қылықтардың 

неге əкелетінін алдын ала білуді, балалардың сөйлеу тілін, зейінін, ойлауы мен бақылау жүргізіп, 
қарапайым қорытынды шығару білігін қалыптастыру.

255. «Жаратылыстану» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 
олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Тірі табиғат 1.1 Табиғат əлемін танудың қарапайым əдістері

1.2 Өсімдіктер əлемі
1.3 Жануарлар əлемі
1.4 Адам

2.Өлі табиғат 2.1 Өлі табиғат денелері мен заттары 
2.2 Табиғат құбылыстары

3.Физикалық құбылыстар 3.1 Қозғалыс жəне күш 
3.2 Жарық 
3.3 Дыбыс 
3.4 Жылу 
3.5 Электрлік жəне магниттілік

2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1 бөлім. Тірі табиғат

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Табиғат 
əлемін 
танудың 
қарапайым 
əдістері

0.1.1.1 «бақылау» ұғымын жəне оны өткізу кезеңдерін түсіну
0.1.1.2 табиғат нысандары мен құбылыстарына қысқа уақыт аралығында 
бақылау жүргізу
0.1.1.3 алынған ақпаратты ұсыну жəне қорытынды жасау
0.1.1.4 педагогтың көмегімен болжамдар жасау жəне оларды өздігінен/
топта шешу.
0.1.1.5 күнделікті өмірдегі табиғат туралы білімнің маңыздылығын түсіндіру

1.2 
Өсімдіктер 
əлемі

0.1.2.1 өсімдіктің тірі табиғат бөлігі екендігін анықтай отырып, өсімдік 
тіршілігіне қажетті жағдайдарды анықтау
0.1.2.2 өсімдіктерді ағаштар, бұталар, шөптер тобына ажырату 
0.1.2.3 бөлме жəне жабайы өсетін өсімдіктерді салыстыру
0.1.2.4 пиязшық арқылы көбейетін өсімдік түрлерінің өніп-өсуін бақылау

1.3 
Жануарлар 
əлемі

1.3.1 жануардың тірі табиғат бөлігі екендігін анықтау
0.1.3.2 үй жануарлары мен жабайы жануарларды атап, сипаттау
0.1.3.3 қыстап қалатын жəне жыл құстарды атау

1.4 Адам 0.1.4.1 адамның негізгі дене мүшелерін атап, олардың қызметін білу
0.1.4.2 сезім мүшелерін атап, олардың қызметін білу
0.1.4.3 адамның өмір сүруіне қажетті жағдайларды білу

1.1.Табиғат əлемін танудың қарапайым əдістері. «Бақылау» ұғымын түсіндіреді. Бақылау-
дың кезеңдерін: бақылау жасалатын нысанды немесе процесті таңдайды, бақылау мақсатын 
қоюды, бақылау мерзімін анықтауды, бақылау нəтижелерін белгілеу əдістерін таңдауды, 
бақылау нəтижелері бойынша қорытынды жасауды біледі. 

Алуан түрлі заттар жəне табиғат құбылыстары туралы түсініктерге ие, маңызды белгілері 
мен қасиеттерін бөліп көрсетеді, олардың негізінде объектілерді жалпылайды жəне топтасты-
рады. Табиғаттағы маусымдық өзгерістерді атайды, ажыратады жəне бақылайды. Анықталған 
заңдылықтарды тұжырымдайды жəне қорытынды жасайды. Бақылау қорытындыларын 
суреттермен жəне шартты белгілермен арнайы күнтізбе бақылауларда немесе бақылау 
күнделіктерінде жəне т.б. белгілейді. 

Күнделікті өмірде табиғат туралы білімнің маңыздылығын түсіндіреді. 
1.2. Өсімдіктер əлемі. Өсімдіктерді тірі табиғаттың бөлшегі ретінде анықтайды, өсімдіктер 

тіршілігіне қажетті жағдайларды біледі. Адам өмірі үшін өсімдіктердің маңыздылығын біледі. 
Өздеріне тəн белгілері бойынша ағаштар мен бұталардың бірнеше түрлерін атайды, ажы-
ратады, бөлме жəне жабайы өсімдіктерді салыстырады, көкөністер мен жемістерді атайды, 
ажыратады жəне жалпылайды. 

Табиғат күнтізбесін жүргізеді, пиязшық арқылы (пияз) көбейетін өсімдіктердің өсуі мен 
дамуын белгілейді. 

1.3. Жануарлар əлемі. Табиғат бұрышындағы тірі объектілерге күтім жасауға қажетті 
құралдар туралы түсініктерге ие. Үй жəне жабайы жануарлардың: сыртқы келбетіне жəне 
жыл мезгілінің əр кезеңіндегі тіршілік əрекетіне тəн ерекшеліктері туралы біледі. Қазақстанды 
мекендейтін жабайы жануарлар, қыстап қалатын (тоқылдақ, торғай, шымшық жəне т.б.) жəне 
жыл құстары (қарлығаш, бозторғай) туралы ұғымдарға ие.

1.4. Адам. Адамның дене құрылысы: дене бөліктері жəне олардың атқаратын қызметі ту-
ралы біледі; сезім мүшелерін жəне олардың атқаратын қызметін атайды; адамның физикалық 
ерекшелігін: сезімін білдіру мүмкіндігін (қуаныш, қайғы, таңдану жəне т.б.) түсінеді. Адам өміріне 
қажетті жағдайларды (ауа, су, тамақ, қозғалыс) біледі. 

2 бөлім. Өлі табиғат

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Өлі табиғат денелері 
мен заттары

0.2.1.1 өлі табиғатқа жататын денелер мен заттарды анықтау
0.2.1.2 күнделікті өмірдегі өлі табиғат денелері мен заттарының 
қолданылу аясын атау 
0.2.1.3 су мен ауаның қасиеттерін сипаттау

 2.2 Табиғат 
құбылыстары

0.2.2.1 табиғат құбылыстарын сипаттау (жел, тұман, найзағай, 
жаңбыр жəне т.б.) 
0.2.2.2 маусымдық өзгерістердің тірі табиғатқа тигізер ықпалын 
анықтау 

2.1 Өлі табиғат денелері мен заттары. Өлі табиғат нысандары: көмір, құм, сазбалшық, 
мұнай, гранит туралы түсініктерге ие; олардың қасиеттерін жəне міндеттерін атайды. «Дене», 

«зат» түсініктерін ажыратады. Дененің заттардан тұратынын, бір немесе бірнеше заттардан 
тұруы мүмкін екендігін түсінеді. Таза ауаның жəне судың маңызы туралы біледі. Судың үш 
қасиеті туралы білімді меңгерген.

Өлі табиғаттың денелері мен заттарын адам қолымен жасалған заттардан ажыратады. 
Адам қолымен жасалған заттарға ұқыпты қарайды. Телефон, компьютер, теледидар, радионың 
маңызы туралы жəне оларды қолданудың кейбір қарапайым ережелерін біледі.

2.2 Табиғат құбылыстары. Тірі жəне өлі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы біледі. 
Табиғат құбылыстары: жел, найзағай, жаңбыр, тұман, шық, қырау, бұршақ, сүңгі, тамшы, 
жылымық туралы түсініктерге ие. 

2-бөлім. Физикалық құбылыстар
Балалардың физикалық құбылыстар туралы білімдерін дамыту: жарық (жарық беретін 

нысандарды атау – от, күн, шырақ), дыбыс (табиғаттағы дыбыстың көздерін анықтау), жылу 
(жылудың көздерін атау), электр жəне магниттілік (электр тоғының табиғи көзін атау, магнитті 
қолдану жолдарын атау). Белгілерді салыстыра білу, ұқсастықты жəне айырмашылықты 
көрсету.

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Қозғалыс жəне күш 0.3.1.1 қозғалмалы жəне қозғалыссыз денелерді ажырату
3.2 Жарық 0.3.2.1 жарық шашатын нысандарды атау: от, күн, шам 
3.3 Дыбыс 0.3.3.1 табиғаттағы дыбыс көздерін анықтау 
3.4 Жылу 0.3.4.1 жылу көздерін атау
3.5 Электрлік жəне магниттілік 0.3.5.1 электр тогының табиғи көздерін атау

0.3.5.2 магниттерді қолдану жолдарын пайымдау
3.1. Қозғалыс жəне күш. Біздің қозғалмалы заттар əлемінде өмір сүретінімізді түсінеді: 

ағаштар тербеледі, құстар ұшады, машиналар жүреді, кемелер жүзеді жəне т.б. Заттарды 
қозғалысқа келтіретін күштер бар екендігін біледі. Заттық əлем туралы түсініктерге ие: өндірісте 
адамдардың еңбегін жеңілдететін жəне тұрмыста жайлылық жасайтын заттар туралы (мысалы, 
миксер, калькулятор, роботтар, компьютер,машиналар, көтергіштер жəне т.б.). 

3.2. Жарық. «Жарық» түсінігі туралы ұғымға ие, жарық көздері (от, күннің көзі, шырақ) ту-
ралы біледі жəне атайды. 

3.3. Дыбыс. Табиғаттағы дыбыстың шығу көзін, жəндіктердің шығаратын (шегірткенің) 
дыбыстарын анықтайды. Көкекті, тоқылдақты, бұлбұлды дауыстары бойынша, қалалардағы 
дыбыстың негізгі шығу көзін (поезд, жедел жəрдем, өрт сөндіру машинасы) анықтайды. 

3.4. Жылу. «Жылу» ұғымын түсіндіреді. Жылудың шығу көзін атайды.
3.5. Электрлік жəне магниттілік. Магниттің қасиеттерін жəне күнделікті өмірде адамның 

магнитті пайдалану жолдарын біледі. Электрдің табиғи көздерін атайды: найзағай, көптеген 
балықтар электрді қорғану жəне қорегін іздестіру үшін қолданады (электрлі скат - қорғану үшін, 
акулалар - қорегін іздестіру үшін). 

4-бөлім. Табиғатты қорғау 
Жануарлар мен өсімдіктердің, жəндіктердің барлық түрлерін сақтау қажеттілігі туралы 

ұғымдарын кеңейту. 

Бөлімше Оқу мақсаттары
4.1 Табиғатқа 
қамқорлық

0.4.1.1 табиғатқа зиян келтіруі ықтимал жағдаяттар мен іс-əрекеттерді атау 
0.4.1.2 ауа, судың ластану себептерін білу, оларды атау 
0.4.3.1 тірі жəне өлі табиғаттың өзара байланысын түсіндіру 
0.4.3.2 «Қызыл кітаптың» маңыздылығын түсіндіру
0.4.3.3 өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың тəсілдерін түсіндіру, 
оларды атай білу 

4.1. Табиғатқа қамқорлық. Табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен əрекеттерді 
біледі. Табиғатта өзін-өзі ұстаудың (ағаш жапырақтарын жұлмау, гүлді жұлмау, гүлзарларды 
таптамау, ұяны бұзбау, қоқыс тастамау) қарапайым ережелерін орындайды. Саңырауқұлақ 
пен кейбір жидектердің түрлерін жинау ережелерін біледі. 

Ауа мен судың ластану себептерін біледі. Тірі жəне өлі табиғаттың өзара байланысын 
түсіндіреді. Жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігін өзгерістерге ұшыратуы мүмкін себептерді 
атайды. 

«Қызыл кітап» жəне оның өкілдері туралы ұғымдарға ие. Адамның жануарлар жəне 
өсімдіктер əлемін қорғау қажеттілігі туралы біледі. 

15-параграф. «Шығармашылық» білім беру саласы
256. Мақсаты мектеп жасына дейінгі балаларда шығармашылық қабілеттердің, ойлау 

мен қиялдың қалыптасуына, эстетикалық талғамы мен эмоционалды-сезімдік саласының, 
өзінің ішкі жан дүниесін көркемдік формада жеткізе білуге деген ұмтылысын дамытуға, өнер 
құралдарымен тəрбиелеуге жəне музыкалық-көркемдік əрекет тəсілдері мен ойын арқылы 
өнер əлеміне баулуға жағдай жасау болып табылады.

257. «Шығармашылық» білім беру саласы бойынша ұсынылатын сабақ түрлері:
1) сурет салу, 2) мүсіндеу, 3) аппликация,  4) музыка.
258. «Шығармашылық» білім беру саласындағы сабақтардың оқу жүктемесі

«Шығармашылық» білім беру саласы Апталық оқу жүктемесі
Сурет салу 1
Мүсіндеу 1
Аппликация 1
Музыка 2

16-параграф. Сурет салу
259. Мақсаты бейнелеу өнерінің негіздеріне, өзін көркемдік жұмыстар арқылы көрсете 

білуге ынталандыру арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін 
қалыптастыру болып табылады. 

260. Міндеттері:
білуге деген құштарлығын, шығармашылық қиялын, фантазиясын, есте сақтау қабілетін 

дамыту,
сурет негіздері туралы білімдерін жəне көркемдік материалдармен, құралдармен жұмыс 

істеудің бастапқы дағдыларын қалыптастыру,
көркем-эстетикалық талғамды дамыту жəне бейнеленген образдарды түсіну сезімін 

тəрбиелеу,
ойын жəне көркем-музыкалық əрекет арқылы шығармашылыққа қажеттілікті дамыту,
қол моторикасы мен көру зейінін жəне қабылдауды дамыту,
заттарды олардың кеңістіктік арақатынасына сəйкес бейнелеу дағдыларын дамыту,
шыдамдылыққа, еңбексүйгіштікке тəрбиелеу
ұлттық бейнелеу өнеріне баулу арқылы патриотизмге тəрбиелеу.
261. «Сурет салу» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Сурет негіздері 1.1 Сызықтар жəне сызық түрлері

1.2 Пішін жəне пропорция
1.3 Түс
1.4 Текстура
1.5 Композиция

2.Материалдар мен 
құралдар

2.1 Құралдармен жəне көркем материалдармен жұмыс тəсілдері 
2.2 Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік тех-
никасын сақтау 

2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Сурет негіздері 

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Сызықтар 
жəне сызық 
түрлері

0.1.1.1 түрлі сызықтарды (түзу, қисық, зигзаг, ирек, т.б.) пайдаланып, 
қарапайым заттар мен күрделі емес сұлбаларды салу
0.1.1.2 түрлі сызықтар көмегімен қарапайым сəндік өрнектерін жəне 
қазақ өрнектерінің түрлерін салу

1.2 Пішін жəне 
пропорция

0.1.2.1 негізгі геометриялық пішіндердің көмегімен қарапайым заттар 
мен олардың бөлшектерін, сондай-ақ біртұтас сюжеттік желісі бар су-
рет салу 
0.1.2.2 шамасы əр түрлі біртектес заттардың, бөлшектердің суретін са-
лып, оларды суретте симметриялы орналастыру
0.1.2.3 өрнек ішінде геометриялық пішіндер мен өсімдік элементтерін 
2-3 элементтен кезектестіріп, ырғақты орналастыру

1.3 Түс 0.1.3.1 негізгі жəне қосалқы, жылы жəне суық түстерді ажырату 
1.4 Текстура 0.1.4.1 көркем материалдар жəне құралдар түрлерімен, қолмен/

саусақпен жəне т.б. көмегімен қарапайым жұмыс техникасын қолдана 
отырып, заттардың текстурасын бейнелеу

1.5 Композиция 0.1.5.1 заттарды жерге, суға, аспанға қатыстылығы бойынша орнала-
стырып, заттардың жəне зат бөлшектерінің пішінін, пропорцияларын, 
түсін есепке ала отырып, кеңістіктік арақатысын бейнелеу 
0.1.5.2 суреттегі бейненің көңіл-күйін беру үшін қағаз реңі мен түс 
үйлесімділігін таңдау

1.1. Сызықтар жəне сызық түрлері
Сызықтардың алуан түрін (түзу, қисық, ирек-ирек, ирелең) қолдана отырып, затқа қарап 

жəне елестету арқылы қарапайым заттарды жəне күрделі емес сұлбалардың суретін салады. 
Түрлі ұлттардың қолданбалы өнеріне тəн əртүрлі түстермен өрнектің элементтерін қолданады. 
Қазақ ою-өрнегінде кездесетін табиғаттың бейнесін бере біледі.

Түзу сызықтың түрлі үйлесімділігінде құрылған қазақ өрнегінің элементтерінің суретін са-
лады, оларға тəн элементті қолдана отырып құрастыруды, элементтерді сұлбаның, форманың 
ортасына жəне шетіне орналастыруды, қарапайым формаға түзу, ирек, жіңішке, жалпақ 
сызықтарды, сақиналарды, дөңгелектерді, бояуларды, нүктелерді ырғақпен орналастыра 
отырып өрнектерді құрастырады. Қиялын жеткізеді.

1.2. Пішін жəне үйлесімділік.
Қарапайым геометриялық пішіндерді қолдану арқылы негізгі форманы, заттардың 

бөліктерін, үйлесімділігін салады. Бірыңғай мазмұнда сурет салу үшін, біркелкі заттардың 
көлемі мен бөліктері бойынша (көктемдегі табиғаттың қарапайым суреттері), ағаш бұтағы, 
бұтаның жапырағы немесе гүлі, кейбір дала жəне бақша гүлдері, түрлі аңдардың өздеріне 
тəн ерекшеліктерін жəне т.б. қарап бейнелейді. Геометриялық пішіннің жеңілдетілген түрінде, 
пішінін құрастыру үшін, заттардың құрылысын көреді, шығармашылық қиялы мен кеңістіктік 
ойды жеткізеді.

1.3. Түс. Қағаздың түсін таңдайды жəне бейнені жасау үшін бояуларды сəйкестендіреді, 
əртүрлі түстің фонымен сəйкес жылы жəне суық түстерді қолданады, тақтайшаға бояуларды 
араластырады. Қоршаған орта заттарынан жəне құбылыстарынан түстердің түрлерін таниды, 
оларды көркем жұмыста өзінің ойын жеткізу үшін қолданады. Басты түстерді, табиғи жəне жа-
санды жолмен алынған бояуларды, күн сəулесі спектрінің негізгі түстерін, құрамдас түстерді 
негізгі түстерден алады, түстерді араластырудың қарапайым ережесін (қызыл жəне көк түсті 
қосқанда – күлгін түс, көк жəне сары түстің қоспасы – жасыл түсті беретінін жəне т.б.) біледі.

1.4. Текстура
Алуан түрлі көркем материалдарды жəне олардың қасиеттерін біледі. Түрлі текстураны 

бейнелеу арқылы бейнеленетін кейіпкердің мінезін немесе бейненің сипатын, заттың пішінін, 
көлемін беруге болатынын түсінеді.

Негізгі көркем материалдармен қарапайым жұмыс жасау техникасын, дəстүрден тыс 
тəсілдермен жұмысты меңгерген. 

1.5. Композиция
Жеке заттарға қарап немесе есте сақтау арқылы суреттердің, өрнектер мен оюлардың ком-

позициясын құрастыра алады. Бейнені қағаз бетіне үйлесімді орналастырады, суреттегі түсті 
үйлестіреді. Əртүрлі түстерді үйлестіру арқылы бейнеленетін заттың, табиғат құбылысының 
көңіл-күйін беруге болатынын түсінеді. Кеңістіктік ойлауды: бейнені қағаздың төменгі жағына, 
қағаздың барлық бетінде орналастыруды меңгерген. 

2-бөлім. Құралдармен жəне материалдармен жұмыс тəсілдері, еңбек гигиенасын, 
құралдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік техникасын сақтау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Құралдармен жəне 
көркем материалдар-
мен жұмыс тəсілдері

0.2.1.1 саусақтарға күш түсірмей, қарындашпен, түсті бормен 
сурет салу, қарындашты (борды) көлбеу ұстау, бір бағытта жеңіл 
қимылдармен, штрихтарды бірқалыпты, сурет сызығынан сыртқа 
шығармай салу
0.2.1.2 жіңішке сызықтарды сызғанда қылқаламды қағазға көлбеу, 
нүктелерді салғанда тік ұстау 
0.2.1.3 жапырақтарды, гүлдерді, т.б. салғанда қылқаламды қағаз 
бетіне сипай жанастыру əдісін қолдану
0.2.1.4 қылқаламды бір бағытта, солдан оңға, жоғарыдан 
төменге, қиғаш жүргізу арқылы суретті бояу
0.2.1.5 сурет сюжетіне, композициясына, өлшеміне, түсіне қарай 
қажетті көркем материал мен құралдарды таңдау 

2.2 Құралдармен жұмыс 
істеуде еңбек гигиена-
сын, қауіпсіздік техника-
сын сақтау 

0.2.2.1 жұмыс барысында жұмыс орны мен құралдарды ретке 
келтіру, материалдарды үнемдеп жұмсау
0.2.2.2 өткір құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтау, жеке бас гигиенасының ережелерін орындау

2.1. Құралдармен жəне көркем материалдармен жұмыс тəсілдері.
Түрлі материалдармен жұмыс жасай біледі, қарындаштарды (графитті жəне түрлі түсті), 

бояуларды (гуашь, акварель) дұрыс таңдайды. Құрал-жабдықтармен жəне көркем материал-
дармен жұмыс жасаудың қарапайым техникасына ие.

2.2. Құралдармен жұмыс істеуде еңбек гигиенасын, қауіпсіздік техникасын сақтау. 
Қарапайым еңбек дағдыларын игерген: жұмыс орны мен жұмыс істеу барысында құралдарды 
өздігінен ретке келтіреді: үшкір құралдарды, көркем материалдарды жəне т.б. орнына қояды. 
Жеке бас гигиенасының ережесін сақтайды: жеке сүлгі қолданады, киімді (алжапқышты) 
жинастырады.

17-параграф. Мүсіндеу
262. Мақсаты мүсіндеу арқылы өзін көрсетуде шығармашылық қабілеттерін, сенсорлық 

жəне эстетикалық қабылдауын қалыптастыру болып табылады.
263. Міндеттері:
мүсіндеуге қызығушылығын, шығармашылық қиялын, фантазиясын, бақылағыштығын 

қалыптастыру,
қолдың ұсақ моторикасын дамыту,
мүсіндеуге арналған түрлі материалдармен жұмыс жасауда қарапайым білімдері мен 

дағдыларын қалыптастыру,
заттардың, мүсінделетін бұйымдардың пішіні мен өлшемі туралы кеңістіктік түсініктерін 

қалыптастыру,
заттарды шынайы бейнесіне қарап, елестетіп, ойдан шығарып мүсіндеу дағдыларын дамыту,
мүсіндеу барысында түрлі бейнелерді, олардың сипатының, пішінінің, пропорцияларының, 

фактураларының, зат қозғалыстарының ерекшеліктерін өздігінен бере білу дағдыларын дамыту,
көркем-эстетикалық талғамды қалыптастыру жəне бейнеленген образдарға жанашырлық 

сезімдерін тəрбиелеу,
қарапайым еңбек дағдыларына, еңбексүйгіштікке тəрбиелеу,
қазақ халқының ұлттық сəндік-қолданбалы өнер желісін мүсіндеуде қолдану арқылы 

патриоттық сезімге тəрбиелеу.
264. «Мүсіндеу» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
Мүсіндеу бағыты 1.1 Заттық мүсіндеу

1.2 Сюжеттік мүсіндеу
1.3 Сəндік мүсіндеу

Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс 
кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 

2.1 Мүсіндеуге арналған материалдармен, 
құралдармен жұмыс

2. Оқу мақсаттарының жүйесі 
1-бөлім. Мүсіндеу бағыты

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Заттық 
мүсіндеу 

0.1.1.1 затқа қарап жəне елестету арқылы, ермексаздың, сазбалшықтың 
жəне басқа да материалдардың бүтін бөліктерін соза отырып, таныс 
заттарды, түрлі пішіндегі, көлемдегі жеміс-жидек, жануар, құстардың 
модельдерін қарапайым геометриялық пішіндер негізінде мүсіндеу 
0.1.1.2 дененің қарапайым пропорцияларын есепке ала отырып, 
қозғалыстағы адамның немесе жануардың қарапайым фигурасын 
мүсіндеу, фигураны тік немесе көлденең орналастыру, фигура бөліктерін 
өзара қосып, олардың бір-біріне қосылған жерін арнайы кескіш көмегімен 
тегістеп, жымдастыру

(Соңы 27-бетте) 
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0.1.1.3 кейіпкерлерге тəн бөліктерді (мұрын, ауыз, көз, құлақ, аяқ, қанат) 
пропорцияны сақтай отырып, қарапайым əдістерді (жұмырлау, жаю, жал-
пайту, кескіш көмегімен ойып алу, т.б.) қолданып мүсіндеу, жұмыстың кон-
структивті жəне пластикалық техникаларын үйлестіріп, бөліктерді біріктіру
0.1.1.4 қарапайым көркем образдарды жасау, образды түрлі ұсақ 
бөліктермен, сəндік элементтермен толықтыра отырып, көңіл-күйін бере 
білу, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдау

1.2 Сюжеттік 
мүсіндеу

0.1.2.1 балалармен топтасып немесе жекелей біртекті заттардан образдар 
мен сюжеттік композициялар жасау (мысалы, ертегі, əңгіме, балаларға 
арналған халық əндері, санамақ, мазақтамалар, аңыздар желісімен) 
0.1.2.2 бұйымды тұғырға орнату техникасын пайдалану, бір тұғырға 
бірнеше бұйымды орналастыру 

1.3 Сəндік 
мүсіндеу

0.1.3.1 пластикалық, конструктивтік жəне мүсіндеу техникаларын қолданып, 
түрлі пішіндегі кескіштерді пайдалана отырып, Қазақстанның жəне əлемнің 
халық кəсіпшілігі негізінде ойыншықтар, ыдыс-аяқ мүсіндеу
0.1.3.2 əлем халықтарының ұлттық ойыншықтарының желісі бойынша затқа 
қарап, елестетіп жəне ойдан құрастырып жапсырып мəнерленген образды 
сəндеу əдістерін пайдалану (рельеф, илеу, кескішпен ойып алу немесе 
қырып із салу)

1.1. Заттық мүсіндеу. 
Жануарлар мен адамдардың, құстардың пішінін, көкөністер мен жемістердің үлгілерін, таныс 

заттарды бір кесек ермексаздан (сазбалшықтан жəне т.б. материалдардан), алдымен олардың 
жалпы пішінін, содан кейін бөлшектерін мүсіндейді. Мүсіндеудің түрлі тəсілдерін жəне қосымша 
материалдарды пайдаланады. Бөліктердің салыстырмалы көлемін сақтай біледі, мүсінделген 
пішіннің бөліктерін нықтап бекітеді, олардың біреуін екіншісіне қосып, бекітілген жерді тегістейді, 
саусақтардың қимылымен немесе кескішпен пішіннің бетін жөндейді.

1.2.Сюжеттік мүсіндеу. Қоршаған орта тақырыбына, ертегі жəне əңгімелердің, халық 
өлеңдерінің желісі бойынша сюжеттік композиция құрады. Алған біліктері мен дағдыларын 
жеке мүсіндеуді, ойынға арналған ұжымдық мүсіндеуді орындауда, мереке күндері бөлмені, 
үйшікті, алаңқайды безендіруде қолданады. Өлшемдік қатынасты, бейненің мəнерлігін, адамның 
қимылына тəн мəнерлікті береді, кескішті қолдана отырып пішіннің бетін безендіреді; тұғырда 
бұйымды орналастыру техникасын біледі; бір тұғырға бірнеше пішінді орналастыра отырып, 
біртекті заттардан мазмұн құрады. 

1.3. Сəндік мүсіндеу. Шығармашылықпен жұмыс жасайды: алдын-ала тақырыпты ойла-
стырады, сурет түрінде алдын-ала үлгі құрады жəне жұмыс барысында оған сүйенеді, заттың 
пішінін өсімдік немесе геометриялық өрнектермен шартты түрде безендіреді.

Бұйымдарды, заттарды жəне т.б. халық ертегілері, аңыздардың желісі бойынша көркем 
табиғи материалдардан сəндік элементтерді қолданып, безендіреді. Қауіпсіздік техникасын 
сақтап, дəстүрден тыс құралдарды, мүсіндеуге арналған заттарды (бұйымдарды) қолданады. 

2-бөлім. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік техникасын сақтау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Мүсіндеуге 
арналған материал-
дармен, құралдармен 
жұмыс

0.2.1.1 мүсіндеуге арналған материалдарды үнемді пайдалану 
0.2.1.2 өткір жəне кескіш құралдармен жұмыс барысында 
қауіпсіздік техникасын жəне еңбек гигиенасын сақтау 
0.2.1.3 жұмыс барысында жұмыс орнын, құралдарын ретке келтіру

2.1. Мүсіндеуге арналған материал жəне құралдармен жұмыс істеу.
Мүсіндеуге арналған көркем жəне дəстүрден тыс құралдармен жұмыс жасай алады, 

кескіштерді (өздері жасауға ыңғайлы болу үшін ағаштан жасалуы мүмкін жəне пластмассадан 
жасалған) қолданады. Көркем жəне табиғи материалдармен жұмыс жасаудың қарапайым еңбек 
дағдыларын игерген. Пайдаланатын материалдарға жəне құралдарға ұқыпты қарайды, жұмыс 
орны мен жұмыс істеу барысында құралдарды өздігінен тəртіпке келтіреді: үшкір құралдарды, 
сазбалшықты, ермексазды, тақтайшаларды жəне т.б. өз орнына қояды. Жеке бас гигиенасының 
ережесін сақтайды: қолын жуады, жеке сүлгіні қолданады, көркем жұмысты орындауға арналған 
киімді (алжапқышты) жинастырады. 

18-параграф. Аппликация
265. Мақсаты жапсыруды құрастыру арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.
266. Міндеттері:
халық кəсіптері, материалдар мен құралдар туралы түсініктерін қалыптастыру,
зат бейнесін бөлшектерден құрастыру, бөлшектерден шаблон арқылы, есте сақталған 

бейне арқылы, елестету арқылы композиция құрау дағдыларын дамыту,
қайшымен жұмыстың негізгі тəсілдерін меңгеру (қайшылардың арнайы қауіпсіз үлгілерін 

қолдану),
геометриялық жəне өсімдік өрнектері негізінде жырту, өру жəне қағазбен жұмыста пай-

даланылатын түрлі аралас техникаларды қолданып, симметриялық, сұлбалық, көпқабатты 
пішіндерді қию техникасын меңгеру,

сенсорлық қабылдауды, көркемдік-эстетикалық талғамды дамыту,
композиция құрау дағдыларын дамыту,
жапсыруда түс, пішін, өлшем, т.б. көркемдік мəнерлілік құралдарын пайдалану,
қарапайым еңбек дағдыларына тəрбиелеу,
жапсыруда қазақ халқының ұлттық сəндік-қолданбалы өнер желісін қолдану арқылы па-

триотизмге тəрбиелеу.
267. «Аппликация» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1. Аппликация бағыты 1.1 Заттық аппликация

1.2 Сюжеттік аппликация
1.3 Сəндік аппликация

2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс 
кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау

2.1 Қайшымен жұмыс тəсілдері
2.2 Жапсыруға арналған материалдармен, 
құралдармен жұмыс

2. Мақсаттар жүйесі
1-бөлім. Аппликация бағыттары

 Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Заттық ап-
пликация

0.1.1.1 жырту, қиып алу əдістерімен түрлі ертегілік бейнелер, т.б. жасай 
отырып, қарапайым заттарды жапсыру 
0.1.1.2 шаблон/есте сақталған үлгі/затқа қарап жапсыруларды құрастыру, 
сəйкес түсті, пішінді, заттардың фактурасы мен пропорцияларын таңдау, 
бөлшектерді жапсыру бірізділігін дұрыс пайдалану
0.1.1.3 елестету арқылы геометриялық пішіндер негізінде бірнеше 
бөліктен тұратын заттардың жапсырмасын құрастыру, бөлшектерді жап-
сыру бірізділігін дұрыс қолдана отырып, тұтас ойыншық бейнелерін жасау 
немесе қисық жыртып алынған қағаздан жұмсақ ойыншық бейнелерін 
құрастыру 

1.2 Сюжеттік 
аппликация

0.1.2.1 жапсыруда дербес немесе ұжымдық сюжеттік композиция жасау, 
заттардың кеңістіктік қатынастарын, түсін, пропорциясын, заттар мен 
олардың бөлшектерінің текстурасын есепке ала отырып оларды аспанға, 
суға, жерге қатыстылығы бойынша орналастыру 

1.3 Сəндік ап-
пликация

0.1.3.1 қазақстан халықтарының сəндік-қолданбалы өнерінің желісімен, 
өрнектерді симметриялы, ырғақпен, пішіндер мен ою элементтерін 
кезектестіре отырып, жапсырудағы өрнек элементтерінің кеңістіктік 
қатынасын есепке ала отырып, геометриялық пішіндер, өсімдік 
элементтері негізінде өрнектерден жапсырулар құрастыру
0.1.3.2 қуыршақтар мен ойыншықтарға арнап ұлттық бұйымдарды, 
сондай-ақ, қазақ ою-өрнектерінің желісімен балалардың ойдан шығаруы/
шаблон бойынша түрлі бұйымдарды, шырша ойыншықтарын, құттықтау 
ашық хаттарын, ұжымдық панноларды сəндеу 

1.1. Заттық аппликация
Түрлі тақырыптарға жапсыруды құра алады: қоршаған ортаның шынайылық желісі негізінде, 

халық ертегілері, мультфильмдердің мазмұны бойынша жəне т.б., қағазбен жəне қайшымен 
жұмыстың қарапайым тəсілдерін қолданып, қайшымен жұмыс істейді. Қиып алудың негізгі 
түрлерін игерген: бүктелген сызығы бойынша қағаз парағын түзу қию, шаршының бұрыштарын 
дөңгелетіп, дөңгелек пішінді қиып алу, бірнеше рет бүктелген қағаз парағынан тіктөртбұрышты, 
үшбұрышты, дөңгелек пішіндерді қиып алу.

Қиып алудың түрлі тəсілдерін қолданады: симметриялық (көбелек, инелік, қызғалдақ, Қарша 
қыз, зымыран) немесе ортасынан бастап қайталанатын бөлікті кезектестіру (түймедақ, қар 
бүршігі); ұсынылған күрделі контуры бойынша (жануарлар, құстар, балықтар). 

Дағдыларын жеке жəне ойынға арналған ұжымдық жапсыруды орындауда, мереке күндері 
бөлмені, үйшікті, безендіруде қолданады.

Ойдан жапсыру дағдыларын игерген.
1.2. Сюжеттік аппликация
Тақырыпқа немесе сюжетке сəйкес түрлі заттарды қиып алады жəне жапсырады. Болашақ 

композицияның сюжеті мен бөліктерін ойластырады, нысандардың көлемін, пішінін, түрлі 
заттардың бөліктерін, құрылымын ескере отырып, оларды негізге бірізділікпен жапсырады. 

1.3. Сəндік аппликация
Түстің ашықтығын салыстыруды қолдана отырып, ырғақ, симметрия заңдылығы бой-

ынша безендірудің түрлі элементтерін (геометриялық, өсімдіктер пішіндері, құстардың, 
жануарлардың, адамдардың пішіндерінің жиынтығын) қиып алады жəне біріктіреді. Стильдей 
біледі, шынайы заттарды сəнді жасайды, олардың құрылысын жалпылайды, үлгілерді жаңа 
қасиеттерімен түрлендіреді. Халық өнері туралы ұғымға ие, тұрмыстық бұйымдарды халық 
өрнектерімен безендіреді. Ұлттық өрнектердің алуан түрлілігін; түстердің, композицияның 
сəйкестігін көрсетеді, қағаздың парағын жекелеген элементтермен толықтырады, жапсырудың 
негізгі жəне қосалқы бөліктерін бөліп көрсетеді. 

2-бөлім. Құралдармен жəне көркем материалдармен жұмыс тəсілдері, еңбек гигиенасын, 
құралдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік техникасын сақтау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Қайшымен жұмыс 
əдістері

0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым заттардың 
бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды үшбұрыш 
етіп қию, шаршының немесе тік төртбұрыштың бұрыштарын қию 
арқылы шеңбер жəне сопақ пішіндерді қиып алу)
0.2.1.2 симметриялы емес заттарды бейнелеу үшін салынған неме-
се қиялдағы контур бойынша сұлбаларды қию
0.2.1.3 табиғи жəне қолдан жасалған бейнелерден, екіге, қатпар лап 
бүктелген қағаздардан түрлі симметриялық пішіндерді қиып алу

2.2 Материалдармен, 
құралдармен жұмыс 

0.2.2.1 жапсыруға арналған материалдарды тиімді жұмсау 
(тығыздығы, түсі, текстурасы жағынан əр түрлі қағаздар)
0.2.2.2 бірнеше қабат етіп бүктелген қағаздан геометриялық сəндік 
элементтерді көбірек қиып алып, геометриялық пішіндерді (шаршы-
лар, тік төртбұрыштар, шеңберлер, сопақшалар) ортасынан немесе 
диагональ бойынша қию 
0.2.2.3 орталықты, бұрыштарды, əшекейлеу үшін екіге бүктелген 
қағаздан, қатпарлап бүктелген қағаздан қол ұстасып, шеңберді 
айнала əн айтқан адам бейнелерін, шілтер үлгілерін, қар 
ұшқындарын, гүлдер, т.б. қию
0.2.2.4 жұмыс барысында жұмыс орнын, құралдарын ретке келтіру

2.1. Қайшымен жұмыс істеу əдістері
Қиып алудың техникасын игерген. Қайшыны дұрыс қолданады. 
2.2. Материалдармен, құралдармен жұмыс істеу
Материалды өңдеу (бүктеу, қию, желімдеу) біледі, құралдарды орынды (қайшы, желім, 

қылқалам, сүлгі жəне т.б.) қолданады. Сабақтарда алуан түрлі материалдарды: қағаз, ермек-
саз, мата, кептірілген жапырақтар мен гүлдер, түрлі-түсті ұнтақ жармасы немесе ұсақталған 
жұмыртқаның қабығын жəне т.б. қолданады. Түрлі материалдардың қасиеттерін біледі (қағаз, 
жарма, ағаш жапырақтары жəне гүлдер, дақылдар, сабан, мата жəне т.б.), геометриялық 
пішіндер мен түстерді ажыратады, көлемі бойынша бөліктер қатынасын орнатады жəне 
бөліктерді бүтін етіп біріктіреді, құрылымын, кеңістіктегі заттың орнын көрсетеді, қағаздың 
бетінде бағдарлайды. Жұмыс орнын жəне жұмыс барысында құралдарды өздігінен рет-
ке келтіреді: ұшы үшкір құралдарды орнына қояды, қайшымен жұмыс істеудің қауіпсіздік 
ережесін сақтайды.

19-параграф. Музыка
268. Мақсаты алуан түрлі музыкалық іс-əрекет арқылы шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру, эмоционалдық-сезімдік саланы, адамгершілік-эстетикалық сапаны дамыту, 
ұлттық музыкаға жəне өзге де елдердің музыкасына тұрақты қызығушылық пен сүйіспеншілікке 
тəрбиелеу болып табылады.

269. Міндеттері:
музыкалық мəнерлілік құралдары, негізгі музыка формалары мен жанрлары туралы 

қарапайым түсініктерін қалыптастыру,
дыбыс жоғарылығын есту жəне ырғақтық дағдыларын қалыптастыру,
музыка туралы өз пікірін білдіру дағдыларын қалыптастыру,
əн айтудың бастапқы дағдыларын қалыптастыру,
ұрмалы-шулы аспаптарда ойнау арқылы суырыпсалмалық қарапайым дағдыларын, ырғақты 

қозғалыстарын қалыптастыру,
аспаптық музыкаға қызығушылық пен ұрмалы-шулы аспаптарда музыка ойнау дағдыларын 

дамыту,
балаларға арналған музыка аспаптарында ойнау арқылы сенсорлық қабылдауын жəне 

қол моторикасын дамыту,
дыбысталу тембрі бойынша кейбір музыка аспаптарын анықтау,
музыканы тыңдау жəне орындау барысында өз сезімдері мен толғаныстарын сипаттау 

арқылы тілдік дағдыларын дамыту,
өнер ретінде музыкаға деген сүйіспеншілікті тəрбиелеу,
балаларға арналған қазақ халық əндерін орындау, халық музыкасы мен Қазақстан 

композиторларының музыкасын тыңдау арқылы патриотизмге тəрбиелеу.
270. «Музыка» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, олар 

күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Музыкалық сауаттылық 1.1 Музыкалық мəнерлілік құралдары (əуен, қалып, 

ырғақ, қарқын, тембр, динамика, регистр) 
1.2. Музыка жанрлары
1.3 Музыка формасы

2.Балаларға арналған музыка 
аспаптарында əн салу жəне ойнау

2.1 Əн салу
2.2 Аспаптарда ойнау

3.Музыкалық шығармашылық 3.1 Музыкалық-ырғақты қозғалыстар
3.2 Музыкалық суырыпсалулар

2. Мақсаттар жүйесі
1-бөлім. Музыкалық сауаттылық 

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Музыкалық 
мəнерлілік құралдары 
(əуен, қалып, ырғақ, 
қарқын, тембр, динами-
ка, регистр)

0.1.1.1 таныс əндердің қарапайым əуендерін ажырату
0.1.1.2 музыкалық шығарманың сипатын ажырату (көңілді, салта-
натты, қуанышты, ашық-жарқын, көңілсіз, мұңды, қайғылы) 
0.1.1.3 тыңдалған музыкалық шығармадағы қарқынды (жылдам, 
баяу), регистрді (жоғары – «құс», орташа – «қоян», төмен – «аю») 
анықтау 
0.1.1.4 музыкалық дыбыстың негізгі қасиеттерін жоғарылығына 
(жоғары-төмен дыбыс),ұзақтығына (ұзақ, қысқа), қаттылығына 
(қатты, ақырын),тембріне қарап ажырату 
0.1.1.5 таныс əннің, музыкалық шығарманың күшті жəне əлсіз 
бөліктерін ажырату 
0.1.1.6 музыканы тыңдау жəне орындау барысында өз сезімдері 
мен толғаныстарын сипаттау

1.2 Музыка жанрлары 0.1.2.1 музыка жанрларын (күй, əн, би, марш) ажырату
0.1.2.2 музыкалық мамандықтарды (орындаушы, əнші, солист, 
оркестр, дирижер) ажырату 

1.3 Музыка формалары 0.1.3.1 музыкалық шығарманың кіріспесі мен қайырмасын ажырату 
1.1. Музыкалық мəнерлілік құралдары (əуен, қалып, ырғақ, қарқын, тембр, динамика, ре-

гистр). Баланың рухани əлемін байытатын, мейірімділік сезімдерге, эстетикалық толғаныстарға 
ынталандыратын, бастапқы музыкалық талғамның қалыптасуына ықпал ететін алуан түрлі 
əндерді, кейбір бастапқы дыбыстың жоғарылығы мен ырғақтық түсініктерді біледі. Əуенді 
(əуенділік, қимылды,үздік-создық, асықпай, жылдам), шығарманың түрін (əннің бастамасы, 
қайырма, кіріспе) тыңдап, сипаттай алады.

1.2. Музыка жанрлары. Музыкалық жанрларды: күй, əн, би, маршты ажырата алады. Таныс 
əндер мен қайырманың əуенін ажырату арқылы есту дағдыларына ие. Тыңдалған музыкалық 
шығармалардың (əндер, қайырмалар, музыкалық ойындар жəне т.б.) сипатын ажыратады. 

1.3. Музыка формасы. Əннің бастамасы жəне қайырмасын ажырата біледі, аспаптардың 
дыбысталуын ажыратады, ырғақтық сипатты, əуендік айналымды байқайды.

2-бөлім. Балаларға арналған музыка аспаптарында əн салу жəне ойнау

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Əн айту 0.2.1.1 қарапайым əуендерді, таныс əндерді сүйемелдеумен аспапта, 

есту қабілетіне сүйеніп əн салу 
0.2.1.2 музыкалық шығарманың сипатына (көңілді, салтанатты, 
қуанышты, ашық-жарқын, көңілсіз, мұңды, қайғылы), қарқынының 
өзгеруіне сəйкес əн салу 

2.2 Аспаптарда 
ойнау 

0.2.2.1 балаларға арналған ұрмалы музыка аспаптарында (дыбыс 
жоғарылығы айқындалмаған) жеке жəне ансамбльде күрделі емес 
ырғақтық суреттерді ойнау 
0.2.2.2 дыбыстау тембріне қарай кейбір музыка аспаптарын (домбыра, 
асатаяқ, фортепиано, скрипка, флейта), сондай-ақ балаларға арналған 
музыка аспаптарын (сылдырмақ, барабан, металлофон, ксилофон, 
үшбұрыш, маракас) ажырату 

2.1. Əн айту. Бастапқы əн айту дағдыларына ие.
2.2. Аспаптарда ойнау. Балаларға арналған музыкалық аспаптарда ойнау дағдыларына ие: 

ксилофон, металлофон, сылдырмақ, үшбұрыш, марокаста, қазақ ұлттық музыкалық аспапта-
рында: тұяқ, асатаяқ, дауылпаз жəне т.б. Таныс əндерді жеке жəне шағын топпен орындайды. 
Топтық жұмыс дағдыларына ие, бір-бірін, музыканы тыңдай біледі.

Музыканы тыңдай біледі, түсінеді, оның сипатын, жоғары регистрін ажыратады. Таныс 
музыкалық аспаптарды дыбысталу тембрі бойынша ажыратады. Балаларға арналған ұрмалы 
аспаптарда қарапайым əндердің ырғағын, жеке жəне ансамбльмен əннің бастамасын орындай 
алады. Қазақ ұрмалы аспаптарда ойнаудың бастапқы дағдыларын игерген: асатаяқ, тоқылдақ, 
қоңырауы бар жыланбас; фортепианоның сүйемелдеуімен балаларға арналған музыкалық 
аспаптарда ансамбльде ойнайды. Ырғақ суретін бере отырып, үйлесімді, əннің бастамасын 
ойынмен сүйемелдеп ойнай алады.

3-бөлім. Музыкалық шығармашылық

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Музыкалық-
ырғақты қозғалыстар

0.3.1.1 музыкаға қосылып, оның сипатына сəйкес ырғақты, мəнерлі 
қозғалыстар орындау 

3.2 Музыкалық импро-
визация

0.3.2.1 сипаты қарама-қайшы қарапайым əуендерді дауыс көмегі-
мен жəне балаларға арналған музыка аспаптарының көмегімен 
суырыпсалу. 
0.3.2.2 таныс би элементтері мен қимылдары негізінде, би 
қимылдарын ойдан шығарып орындау 

3.1. Музыкалық-ырғақты қозғалыстар. Би-ойын шығармашылығы дағдыларын көрсетеді, 
театрлық қойылымдарды, əндерді сахналауда түрлі бейнелерді көркем орындайды. Анық 
ырғақты жүріспен марштың сипатын, билейтін музыканың сипатын жеңіл, ырғақты би 
қимылдарымен бере алады, жартылай отыруды (серіппе) орындайды, қимылды музыкамен 
сəйкестендіреді, қарапайым би қимылдарын - жарты қадамды игереді; қазақ би қимылдарының 
элементтерін орындайды. 

Музыка сипатын қимыл арқылы береді, қазақ жəне орыс халықтарының би элементтерін 
орындайды.

3.2. Музыкалық импровизация. Шығармашылық қабілетті, балаларға арналған музыкалық 
аспаптар, би-ырғақтық қимылдар, дауыс арқылы суырыпсалмалық қарапайым дағдыларды 
көрсетеді, ырғаққа сай мəнерлі қимылдайды, музыкалық ойындар ойнайды, қол ұстаса əндетіп 
жүреді, би қимылдарын орындайды.

20-параграф. «Əлеумет» білім беру саласы
271. Мақсаты əлеуметтік ортаға бейімделу біліктерін қалыптастыру, кез келген ортада еркін 

бірлесе əрекет ету, өз Отанына сүйіспеншілік таныту, адамгершілік-рухани білім негіздерін 
дамыту болып табылады.

272. «Əлеумет» білім беру саласында келесі сабақ түрлері ұсынылады: 
1) өзін-өзі тану,
2) қоршаған ортамен таныстыру,
3) экология негіздері.
273. «Таным» білім беру саласы бойынша ұсынылатын сабақтардың оқу жүктемесі:

«Əлеумет» білім беру саласы Апталық оқу жүктемесі
Өзін-өзі тану 1
Қоршаған ортамен таныстыру 0,5
Экология негіздері 0,5

21-параграф. Өзін-өзі тану
274. Сабақтардың мазмұны əрбір баланың қайталанбас даралығының мəнін түсінуге, 

өзінің ішкі əлемін жасау арқылы өзінің табиғи қабілеттері мен шығармашылық əлеуетін ашуға 
бағытталған. 

275. Мақсаты балаларда өзіне жəне қоршаған ортаға шартталған əлеуметтік мəні зор 
бейімделуді қалыптастыру болып табылады. 

276. Міндеттері: 
рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру,
құрдастары мен ересектерге бағытталған мейірімділік қарым-қатынасын, өзінің эмоциялары 

мен сезімдерін білдіре білуді дамыту,
адамгершілік мінез-құлық негіздерін тəрбиелеу.
277. Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, «Мен- адаммын», 

«Қарым-қатынас қуанышы», «Адамгершілік əліппесі», «Мен жəне менің əлемім» бөлімдерінің 
негізгі базалық мазмұны барлық білім беру салалары арқылы кіріктіру ұстанымдары негізінде 
жүзеге асырылады.

Бөлім Бөлімше
1.Мен - Адаммын 1.1 Өзін-өзі тану əлеміне саяхат

1.2 Мен ерекше адаммын
1.3 Мен жəне менің отбасым
1.4 Мен жəне менің құрдастарым
1.5 Мен жəне менің тəрбиешім
1.6. Жүрегімді тыңдаймын
1.7. Мейірімділік жасауды үйренеміз
1.8 Мен бақытты адаммын

2.Қарым-қатынас қуанышы 2.1 Қарым-қатынас жасауды үйренеміз
 2.2 Мейірімді жүрек 
2.3. Мейірімді сөздер
2.4. Отбасындағы татулық
2.5. Нағыз, адал дос
2.6. Менің үй жануарларым
2.7 Достық неден басталады? 
2.8. Жақсы көруді үйренеміз 

3.Адамгершілік əліппесі 3.1 Əдепті болу
3.2 Қайырымдылық 
3.3 Қамқорлық жасай білу
3.4 Бейбітшілік əлемі
3.5. Қайырымдылық деген не?
3.6. Еңбекқор боламыз
3.7. Достарға көмек көрсетуді үйренеміз
3.8. Мейірімділік менің жүрегімде

Мен жəне менің əлемім 4.1. Əлем қандай тамаша 
4.2. Менің отбасым
4.3. Табиғатты қорғауды үйренеміз
4.4. Табиғат – Ұлы ұстаз 
4.5. Менің Қазақстаным
4.6. Халықтар достығы
4.7. Туған жерімді сүйемін
4.8. Жолың болсын Өзін-өзі тану

«Мен - Адаммын» - Өзін тануға қызығушылық білдіреді; өзінің «Мен» жəне есімімен, 
əлеуметтік, жыныстық рөлі арасындағы байланысты сезінеді, өзінің, пікіріне, қылықтарына 
талдау жасай алады жəне оларға адамгершілік тұрғыдан баға береді, өзінің сезімдерін 
тыңдайды, адами құндылықтар туралы бастапқы түсініктерге ие: өмір, отан, денсаулық, адам, 
отбасы, достық, табиғат. 

«Қарым-қатынас қуанышы» Қарапайым мінез-құлық ережелерін сақтай алады, өз-өзіне 
қызмет көрсетудің бастапқы дағдыларын игерген, балалар ұжымында қарым-қатынас жəне 
өзара əрекет жасай алады, адами қасиеттер туралы бастапқы түсініктерге ие: мейірімділік, 
сүйіспеншілік, сыйластық, қамқорлық, адалдық, мақтаныш сезімі, патриотизм, сондай-ақ, 
жағымсыз қылықтар, айналасындағы табиғаттың сұлулығын қуанышпен қабылдайды, табиғатқа 
қамқорлық танытады.

«Адамгершілік əліппесі». Балалар ұжымында қарым-қатынас жəне өзара əрекет жасай 
алады, ойын барысында өзінің жəне басқалардың қызығушылығын үйлестіре біледі, өзара 
көмек көрсетуге, отбасында жəне құрдастары арасында ынтымақтастыққа дайын екендігін 
білдіреді, адамгершілік сезімдерін білдіреді, жақсы жəне жаман қылықтарды ажырата алады, 
салауатты өмір салтының қарапайым дағдыларын игерген жəне оны түсінеді.

«Мен жəне менің əлемім». Бейнелі ойлай біледі, қиялдай алады, өзінің қабілетін жəне 
мүмкіндігін шығармашылық əрекетте (музыкада, ойында, биде, театрландырылған қойылымда) 
көрсетеді. Қоршаған ортамен адамгершілік қарым-қатынас (отбасымен, балабақшамен, 
қоғамдық ортамен) тəжірибесіне ие. Отанға, табиғатқа, туған халқына, туып-өскен үйіне 
сүйіспеншілік танытады. 

22-параграф. Қоршаған ортамен танысу
278. Мақсаты балалардың қоршаған орта, адамдардың іс-əрекеті жайлы түсінігін кеңейту 

болып табылады. 
279. Міндеттері:
балаларда жақындарына деген сүйіспеншілік сезімі, оларға қамқорлық көрсету ұмтылысы, 

туған еліне, қаласына деген бауырмалдық пен оның тарихына қызығушылық таныту сияқты 
адамгершілік сапаларды тəрбиелеу,

адам еңбегіне деген құрмет сезімін қалыптастыру, адам қолымен жасалғанның барлығына 
ұқыпты қарауды; балалардың сөйлеу тілін, зейінін, қиялын дамыту,

Қазақстан Республикасы аумағында тұратын басқа ұлттың адамдарына, олардың мəдениеті 
мен салт-дəстүрлеріне мейірімділік жəне құрметтілік қарым-қатынасқа тəрбиелеу.

280.«Қоршаған ортамен танысу» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша 
ұйымдастырылған, олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін 
бөлімшелерден тұрады. Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа 
жұмысын жоспарлауға, балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі 
кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1.Мен жəне қоғам 1.1 Мен жəне менің отбасым

1.2 Менің мектебім
1.3 Мамандықтар
1.4 Көлік жəне байланыс құралдары

2.Туған өлкем 2.1 Туған өлке
3.Тарих беттерінен 3.1 Қазақстанның тарихи тамырлары

3.2 Өнер жəне мəдениет
3.3. Тəуелсіз Қазақстан

2. Оқу мақсаттарының жүйесі
1-бөлім. Мен жəне қоғам

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Мен жəне менің отбасым 0.1.1.1 отбасындағы өзара тату қарым-қатынастың маңызын 

түсініп, отбасы мүшелерімен бірлесе жұмыс жасау 
0.1.1.2 отбасы мүшелерін атап, міндеті мен өзіне тағылған 
жауапкершілікті білу 
0.1.1.3 түрлі іс-əрекет түрлеріндегі өз жетістіктеріне тең 
баға беру

1.2 Менің мектебім 0.1.2.1 мектептегі жəне сыныптағы негізгі ережелерді білу 
жəне оларды сақтау 
0.1.2.2 түрлі əлеуметтік жағдаяттарда шешім қабылдау 
0.1.2.3 қарапайым этикалық нормаларды, этикалық норма-
ларды біліп, сақтау 
0.1.2.4 бірлесе жұмыс жасау, еңбек нəтижесін бағалау

1.3 Мамандықтар 0.1.3.1. еңбектің маңызын жəне адам өміріндегі барлық 
мамандықтардың қажеттігін түсіндіру 

1.4 Көлік жəне байланыс 
құралдары

0.1.4.1 байланыс құралдарының адам өміріндегі қажеттілігін 
түсініп, олардың қолданылу аясын атау 
0.1.4.2 қозғалыс ортасы мен қолданылуы бойынша көлік 
түрлерін ажырату жəне сипаттау 

1.1. Мен жəне менің отбасым. Туыстық байланысты түсінеді, ата-анасының, отбасы 
мүшелерінің аты-жөнін, мектеп, сыныптың нөмірін атайды, үйден мектепке дейінгі жолды 
анықтайды. Өз отбасының мүшелеріне қамқорлық білдіреді, үй тапсырмаларын орындайды, 
өзінің мейірімді сезімдерін отбасы мүшелеріне сөзбен жеткізеді. Отбасы мүшелеріне деген 
өзінің қарым-қатынасын, жақындарына деген өзара сыйластық, қамқорлық негізінде құра біледі.

1.2. Менің мектебім. Мектеп қызметкерлерінің еңбегі туралы (директор, оқу бөлімінің 
меңгерушісі, шаруашылық меңгерушісі, мұғалім, кітапханашы, еден жуушы, аспаз, аула сыпы-
рушы, медбике, көлік жүргізушісі) ұғымдарға ие. Мектеп қызметкерлеріне сыйластық танытады.

1.3. Мамандықтар. Əртүрлі мамандық иелері мен олардың еңбегінің ерекшеліктері, маңызы 
туралы біледі. Өз ата-анасының жəне туыстарының еңбегі туралы əңгімелейді. Ересектердің 
еңбегіне деген қызығушылық жəне оның нəтижесіне деген құндылық қатынасын білдіреді. 

Ауыл шаруашылық саласы мамандары (фермер, тракторшы, комбайншы, көкөніс өсіруші, 
бақташы, қойшы, сауыншы жəне т.б.) жəне олардың еңбек əрекеттері, бидайды өсіру кезеңдері 
туралы біледі. Нанды жəне азық-түлік тағамдарын қадірлей біледі, қала тұрғындары үшін ауыл 
шаруашылық еңбегінің маңыздылығын түсінеді. 

Қоғамдық игілік туралы ұғымға ие. Қоғамдық игілікті сақтау мен ұлғайтуға ұмтылысын 
жəне қажеттілігін білдіреді.

1.4. Көлік, байланыс құралдары. Арнайы көлік құралдарының көп түрлілігі, олардың 
атқаратын қызметі, жұмыстың нақты түрлерін орындауға арналған жабдықтар (суаратын ма-
шина, жедел жəрдем, өрт сөндіру машинасы, қар тазалайтын машина) туралы ұғымдарға ие.

Көлікте жұмыс істейтін адамдарға құрметпен қарайды, көлік түрлері (жердегі, ауадағы, 
судағы, су астындағы), байланыс құралдары, олардың адам өміріндегі маңызы туралы біледі.

Телефонның, компьютердің, теледидардың, радионың атқаратын қызметтері жəне оларды 
қолданудың кейбір қарапайым ережелері туралы біледі.

2-бөлім. Менің туған өлкем

Бөлімше Оқу мақсаттары
2.1 Туған өлке 0.2.1.1 өз өңірінде бағдарлану тəсілдерін жəне өз үйінің 

(тұрғылықты мекен-жайын) мекен-жайын атау
0.2.1.2 өз өңірінің климаты мен табиғатын сипаттау 
0.2.1.3 өз өңірін сурет/сызбада бейнелеу

2.1. Туған өлке. Өзі туған елді мекені, туған елі туралы біледі. Өз өңірінің климаты мен 
табиғатын сипаттайды. Өз өңірінің суретін/сызбасын бейнелейді. 

3-бөлім. Тарих беттерінен

Бөлімше Оқу мақсаттары
3.1 Қазақстанның 
тарихи тамыр-
лары

0.3.1.1 көрнекі материалдарды зерделеу негізінде қазақ халқының 
көшпенділік тұрмысын сипаттау
0.3.1.2 тарихи тұлғалардың жəне көрнекті батырлардың рөлін түсіндіру

3.2 Өнер жəне 
мəдениет 

0.3.2.1 киіз үйдің құрылысы мен жабдықтарын атау, олардың 
қолданыстағы икемділігін түсіндіру
0.3.2.2 ұлттық қолданбалы өнер туралы алған түсінігі мен əсерлерін 
түрлі тəсілдермен жеткізу

3.3 Тəуелсіз 
Қазақстан

0.3.3.1 мемлекеттік рəміздерді атау 
0.3.3.2 Қазақстанның астанасын атау, мемлекеттік рəміздерді білу

3.1. Қазақстанның тарихи тамырлары. Қазақстан Республикасы – үлкен көп ұлтты мем-
лекет екендігі, байырғы тұрғындардың жəне басқа ұлттардың өз мəдениеті (тұрмыстық зат-
тар, киімдер, ерекше ұлттық өзгерістер), салт-дəстүрі бар екендігі, табиғи байлықтары, біздің 
республикамыздың жетістіктері туралы біледі. Көрнекі материалдарды зерделеу негізінде қазақ 
халқының көшпенділік тұрмысын сипаттайды. Тарихи тұлғалардың жəне көрнекті батырлардың 

(Соңы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

рөлін түсіндіреді.Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ерлігіне құрмет танытады. 
3.2. Өнер жəне мəдениет. Киіз үйдің құрылысы мен жабдықтарын атайды, олардың 

қолданыстағы икемділігін түсіндіреді. Қазақтың ұлттық салт-дəстүрлері, туған өлкенің мəдениеті 
мен тұрмысы, Қазақстанның халықтары (татарлар, орыстар жəне басқалары) туралы біледі. 
Ұлттық қолданбалы өнер туралы алған түсінігі мен əсерлерін (суреттер, фотосуреттер арқылы) 
түрлі тəсілдермен жеткізеді.

Халықтық дəстүрлерге негізделген үлкендерге жəне өзінен кішкентайларға құрметпен 
қараудың адамгершілік мінез-құлық ережесін орындайды. 

3.3 Тəуелсіз Қазақстан. Біздің еліміздің бас қаласы - Астана жəне оның көрікті жерлері 
(Бəйтерек, Ақорда, Бейбітшілік жəне келісім сарайы, Океанариум жəне т.б.), Қазақстанның 
ірі қаласы – Алматы туралы біледі. Қазақстан Республикасының Президентін, мемлекеттік 
рəміздерді біледі. Əнұранды біледі жəне оң қолын сол жақ кеудесіне қойып орындайды. 

23-параграф. Экология негіздері
281. Мақсаты табиғаттағы барлық тіршілік иесіне жауапкершілік қарым-қатынасты, эколо-

гиялық сауаттылық жəне мəдениет негіздерін қалыптастыру болып табылады.
282. Міндеттері: 
қарапайым экологиялық білімдерін, экологиялық мəдениет негіздерін қалыптастыру,
қоршаған ортаға жағымды қарым-қатынасты, оның қайталанбастығы мен əсемдігін түсінуді 

қалыптастыру,
табиғатқа қамқорлық қарым-қатынас дағдыларын, табиғатты сақтауға деген ынталарын 

жəне біліктерін қалыптастыру,
табиғат құбылыстарындағы себеп-салдардың байланыстарын орната білу.
283. «Экология негіздері» сабағының мазмұны оқу бөлімдері бойынша ұйымдастырылған, 

олар күтілетін нəтижелер түрінде берілген оқу мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. 
Əрбір бөлімше ішінде реттілікпен құрылған оқу мақсаттары педагогқа жұмысын жоспарлауға, 
балалардың жетістіктерін бағалауға жəне оларға оқудың келесі кезеңдері туралы ақпарат 
беруге мүмкіндік береді.

Бөлім Бөлімше
1. Тірі табиғат 1.1 Өсімдіктерге қамқорлық жасау

1.2 Жануарларға қамқорлық жасау
1.3 Адамның өміріне қажетті жағдайлар

2. Өлі табиғат 2.1 Су, жер, ауаға қамқорлық
1-бөлі. Тірі табиғат

Бөлімше Оқу мақсаттары
1.1 Өсімдіктерге 
қамқорлық жасау

0.1.1.1 табиғат бұрышындағы өсімдіктерге күтім жасау
0.1.1.2 «Қызыл кітапқа» енгізілген өсімдіктерді атау 
0.1.1.3 табиғатта өзін ұстай білудің ережесін білу

1.2. Жануарларға 
қамқорлық жасау

0.1.2.1.табиғат бұрышындағы жануарларға күтім жасау
0.1.2.2 Қазақстанның қорықтарын атау
0.1.2.3 «Қызыл кітапқа» енгізілген жануарларды атау 

1.3 Адамның өміріне 
қажетті жағдайлар

0.1.3.1. жер бетіндегі барлық тіршілік иесі үшін судың, ауаның жəне 
жылудың рөлі туралы білу 

1.1 Өсімдіктерге қамқорлық жасау. Табиғат бұрышындағы өсімдіктерге күтім жасайды, 
табиғатты бақылаудың күнтізбесін жүргізеді.Табиғатта өзін ұстай білудің ережесін, орманды 
өрттен қорғаудың қажеттілігін түсіндіреді. Адамның өміріндегі орманның маңызын,ормандардың 
жойылу себептерін түсіндіреді. Адамның табиғатты қорғайтынын, орманды арнайы адамдар 
(орманшы) бақылайтынын біледі. Қалалық орта жағдайында өсімдіктер мен жануарлардың 
тіршілігіне қолайсыз экологиялық факторлардың əсерін түсінеді. «Қызыл кітапқа» енгізілген 
өсімдіктерді атайды. Адамдар табиғатты жақсы білмегендіктен, көп өсімдіктердің жойылып 
кеткендігі туралы түсінікке ие. Табиғаттың сұлулығы баға жетпес құндылық, сондықтан оны 
қорғау қажет екенін түсінеді.

1.2 Жануарларға қамқорлық жасау. Табиғат бұрышындағы жануарларға қамқорлық 
(қалтауыз, теңіз шошқасы, тасбақа, балықтар, құстар жəне т.б.) жасайды, олармен қауіпсіз 
өзара əрекет, күтім жасау ережелерін біледі. Жойылып кету қаупі төнген жəне «Қызыл кітапқа» 
енгізілген жануарларды атайды. Адамның, неліктен қорықтарды құратынын түсіндіреді. 
Қорықтарда жануарларға арнайы адамдар (қорықшы) күтім жасайтынын біледі. Өзінің өңіріндегі 
қорық туралы біледі.

1.3 Адамның өміріне қажетті жағдайлар. Қорық мемлекеттің қорғауындағы аумақ екенін 
біледі, қорықтың тірі жəне өлі табиғатына қамқорлық қарым-қатынас білдіреді, қорықтағы жа-
байы жануарлар мен құстарды атайды; қорықта мінез- құлық ережесін сақтайды. 

Жер бетіндегі барлық тіршілік иесі үшін судың өте маңызды екенін, сусыз адамдар, 
өсімдіктер, жануарлардың өмір сүруі мүмкін еместігін (адамдарға су тамақ пісіру, ішу, денесін 
жуу, бөлмедегі заттарды жуу үшін қажет) біледі. Суды үнемдеп жұмсауға баулу.

1-бөлім. Өлі табиғат

Бөлімше Оқу мақсаттары

2.2. Су, жер, ауаға қамқорлық 
0.2.2.1 балаларды қоршаған ортаның қоқыспен ластану 
мəселесімен таныстыру 
0.2.2.2 экологиялық тəуелділікті түсіндіру; адамның 
табиғатпен байланысын жəне өзара əрекетін анықтау 

2.2. Су, жер, ауаға қамқорлық. Адамның табиғатпен тығыз байланысы, су ғаламшардағы 
барлық тірі ағзалардың құрамдас бөлігі болып табылатындығы туралы ұғымдарға ие. Тірі 
объектілердің өсіп, дамуы үшін, су, жарық, ауа, қорек, сүйіспеншілік жəне айналасындағылардың 
ұқыпты қарым-қатынасы қажет екенін анықтайды. 

Табиғатқа зиян келтіруі мүмкін жағдайлар мен əрекеттерді, ауа мен судың ластану 
себептерін атайды, адамның табиғатпен өзара əрекетінің себеп-салдарлық тəуелділігін 
анықтайды, тірі тіршілік иелеріне жанашырлық, рақымшылық танытады. 

Адамдар табиғатты жақсы білмегендіктен, көп өсімдіктерді жəне жануарларды жойып 
жібергені (мысалы, күзде ағаштардың тамырларын жапырақтармен жабу, аязда ағаштың 
бұтақтарын ұстамау, олардың сынып калуы мүмкін, егер балтада қоқыс болса, оны алып та-
стауды ұмытпау) туралы біледі.

Табиғатқа мейірімді, жанашырлық қарым-қатынас білдіреді, табиғаттың сұлулығы баға 
жетпес құндылық , сондықтан оны қорғау қажет екенін біледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 14 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14235 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 тамыз               №531            Астана қаласы

«Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары 
пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы 

№ 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң
есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың 

нысанын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң 

есептіліктегі құжаттардың нысаны бекітілсін.»; 
көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдалана-

тын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанындағы мына нысандар:
бұйрықтарды тіркеу кітабы осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы осы бұйрыққа 

2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің жеке құрамын есепке алу кітабы 

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес мынадай редакцияда жазылсын;
білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес редак-

цияда жазылсын;
№ жеке іс қағазы осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
1-4-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес редакци-

яда жазылсын;
5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес ре-

дакцияда жазылсын;
факультативтік сабақтардың журналы осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес редакцияда 

жазылсын;
босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы осы бұйрыққа 9-қосым-

шаға сəйкес редакцияда жазылсын;
мектепалды сыныптарының журналы осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес редакцияда 

жазылсын;
білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабын осы бұйрыққа 

11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
1-4 сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа 12-қосымшаға 

сəйкес редакцияда жазылсын;
5-11 (12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа 

13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
негізгі орта мектепті бітіргендігі туралы куəлікті беру жəне есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

14-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы осы бұйрыққа 

15-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

16-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес редак-

цияда жазылсын;
келген білім алушыларды есепке алу кітабы 18-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Мектепке дейінгі жəне орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмесін «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жəне мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта елтаңбалы мөрмен куəландырылған қағаз 
данасын қоса бере отырып жолдауды;

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Бұйрықтарды тіркеу 
кітабы

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

№ р/с Бұйрық № Шығарылған 
күні

Бұйрықтың 
атауы

Кім қол қойды (Т. А.Ə. (болған 
жағдайда), лауазымы

Ескерту: Бұйрықтарды тіркеу кітабының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз түріндегі 
нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі 
хаттамаларының кітабы

___________________________________________________________________ 
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

___________________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

_______________________________________________________________ 
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

№ хаттама
________________________________________________________________
_____________________________________отырысы (кеңесі, жиналысы) 
    (өткізілген күні толық көрсетілуі тиіс)

Қатысқандар: (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) толық көрсетіледі) Күн тəртібі:
1. Тыңдалды: 1. Қаралған мəселенің тақырыбы.
2. Сөйледі: 1. Сөйлеген адамның (Т.А.Ə. (болған жағдайда) жəне сөзінің қысқаша мазмұны.
3. Қаулы етті: 1. Аталған мəселе бойынша қабылданған шешім

Төраға ______________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда) 
Хатшы _____________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда) 
Ескерту: Орта білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі хаттамалары кітабының ұқсас 

электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 
жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің
жеке құрамын есепке алу кітабы

___________________________________________________________________ 
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________________ 
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

(сол жақ беті)

№ 
р/с

Тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда), ла-

уазымы

Жынысы Туған 
жылы

Ұлты Білімі (қашан, қандай оқу ор-
нын жəне факультетті бітірген, 
мамандығы, дипломның №)

1 2 3 4 5 6

Беттің соңына дейін (30 жол) 
(оң жақ беті)

Қашан 
жəн е 
қандай 

біліктілігін 
арттыру 
курстарын 
бітірді

Қан-
дай 
пəнді 
жүр-
гізеді

Осы орта 
білім беру 
ұйымына 
қабыл-
данған 

кездегі жал-
пы педаго-
гикалық 
стажы

Осы ор та 
білім беру 
ұйымында 

қай уақыттан 
бері жұмыс 
істейді, 

бұйрықтың 
нөмірі, күні

Аттестаттау 
дан өткен 
күні, ат-
тестаттау 
коммис-
сия сының 
шығарған 
қорытын 
дысы

Награда 
лары 
мен 
атағы, 
ғылыми 
дəре-
жесі

Мекен-
жайы, 
теле-
фоны

Кеткен-
дігі 

туралы 
белгі

7 8 9 10 11 12 13 14

Беттің соңына дейін (30 жол)

Ескерту: Орта білім беру ұйымының педагог қызметкерлерінің жеке құрамын есепке 
алу кітабының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап

_________________________________________________________________ 
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________________ 
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

Кітаптың ішкі беттері (сол жақ беті)

№
р/с

Білім алушының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Туған 
жылы 

жəне айы

Жынысы Ана 
тілі

Орта білім 
беру ұйымына 

қабылданған күні

Қай сыныпқа 
қабылданды

1 2 3 4 5 6 7

Кітаптың ішкі беттері (оң жақ беті)

Білім 
алу шының 
мекен-
жайы

Кеткен 
күні

Қай сы-
ныптан 
кетті

Кету 
жөніндегі 
бұйрықтың 
күні мен 
нөмірі

Қайда кетті (об-
лыс, республикалық 
маңызы бар қала 
жəне астана, ау-

дан, орта білім беру 
ұйымы)

 Кету 
себептері 

(оның ішінде, 
орта білім 

беру ұйымын 
бітіргенде)

Жеке іс 
қағазының 
берілгенін 
белгілеу

8 9 10 11 12 13 14

Ескерту: Білім алушыларды жазатын алфавиттік кітабының ұқсас электрондық
нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Суреттің
орны

№ ________ жеке іс қағазы

Тегі _________________________________
Аты __________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда)_________________________
Туған күні, айы, жылы ________________
Мекен-жайы ___________________________
Тегі __________________________________________________________
Аты __________________________________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда) _______________________________________
1) Жынысы: ер, əйел  _______ (астын сыз)
2) ____________________________________________________ туған
  (күні, айы, жылы)
Негізі:
Туу туралы куəлік № ___ берілген күні ____ сериясы ____ №_______
3. Əкесінің тегі, аты, əкесінің аты ____________________________
Шешесінің тегі, аты, əкесінің аты ______________________________ 
 немесе оларды алмастыратын адамның тегі, аты, əкесінің аты 
___________________________________________________________________
4. Ұлты ________________________________________________________
5. Бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін қай жерде тəрбиеленді (оқытылды) 
_________________________________________________________________ 
6. Осы орта білім беру ұйымынан басқа орта білім беру ұйымына кету туралы мағлұматтар 

(ауысқан орта білім беру ұйымының атын көрсету керек жəне қай сыныпқа)
________________________________________________________________ 
7. Орта білім беру ұйымынан кету туралы белгі (қашан, қайда, себептері) 
________________________________________________________________

8. Білім алушының мекен-жайы 
_____________________________________________________________ 

9. Наградалары мен марапаттаулары 
________________________________________________________________ 
10. Қоғамдық жұмысқа, олимпиадаларға, конференцияларға түрлі жарыстарға 
жəне т.б. қатысуы туралы қысқаша мəліметтер 
_______________________________________________________________ 

11. Оқытылған факультативтік курстар туралы мəлімет 
___________________________________________________________________

Ескерту: Жеке іс қағазының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей 
қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

 
 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

1-4-сыныптарға арналған
сынып журналы

_________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

 
_______________________________________________________________сынып

____________________________________________________________ оқу жылы

1-4 сыныптарға арналған сынып журналын жүргізуге арналған нұсқау

1. Сынып журналы орта білім беру ұйымының əрбір мұғалімі үшін электрондық жəне қағаз 
түріндегі нұсқада жүргізуге міндетті мемлекеттік құжат болып табылады.

2. Орта білім беру ұйымының директоры жəне оның оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орын-
басары сынып журналдарының сақталуын қамтамасыз етеді жəне электрондық немесе қағаз 
түріндегі сынып журналының дұрыс толтырылуына бақылауды жүйелі түрде жүзеге асырылады.

3. Электрондық немесе қағаз түріндегі сынып журналы бір оқу жылына есептелген. 
Параллель сыныптардың журналдары литермен нөмірленеді. Мысалы, 1 «А» сыныбы, 1 «Ə» 
сыныбы, 1 «Б» сыныбы.

4. Директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары (орта білім беру ұйымының 
директоры) бастауыш сынып мұғалімдеріне оқу жоспарындағы əр пəнге бөлінген сағаттардың 
санына сəйкес білім алушының жыл бойғы үлгерімі мен қатысуын есептеуге арналған журнал 
беттерін бөлу туралы нұсқау береді.

5. Мұғалім білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексереді жəне бағалайды, сондай-
ақ мектеп оқушыларының сабаққа қатысуын əр сабақта белгілейді. Ашылған журналдың сол 
жақ бетіне мұғалім өткізілген сабақтың күнін жазады, сабаққа қатыспаған білім алушыларды 
«ж» əрпімен белгілейді.

Журналдың ашылған бетінің оң жағына мұғалім өтілген сабақтың тақырыбын жəне үй 
тапсырмасын жазады.

«Мұғалімнің ескертпелері» бағаны жекелеген білім алушылардың тəртібі туралы, олардың 
оқу барысындағы жетістіктері мен кемшіліктері туралы ескертулерді жазуға арналған.

6. Жазба жұмыстарының бағалары сол жұмыс өткізілген күннің бағанына қойылады.
7. Жаңартылған бағдарлама бойынша 1-4 сыныптар үшін мұғалім мектеп оқушыларының 

əрбір сабаққа қатысуын белгілейді. Ашылған журнал дың сол жақ бетіне мұғалім өткізілген 
сабақтың күнін жазады, сабаққа қатыспаған білім алушыларды «ж» əрпімен белгілейді. 
Журналдың ашылған бетінің оң жағына мұғалім білім алушылардың ең жоғары балын, 
бөлімдер бойынша /тақырыптар арқылы, тоқсандық бағалау қорытындылары/өтілген сабақтың 
тақырыбын жəне үй тапсырмасын жазады. «Мұғалімнің ескертпелері» бағаны жекелеген білім 
алушылардың тəртібі туралы, олардың оқу барысындағы жетістіктері мен кемшіліктері туралы 
ескертулерді жазуға арналған.

Бө лімдер/өтпелі тақырыптар тоқсандық үшін жиынтық бағалаудың қорытындылары бойын-
ша білім алушылардың балдары аталған жұмыс өткізілгеннен кейін күнтізбелік екі күн ішінде 
журналдың бағанына қойылады.

8. Өткізілген практикалық жəне зертханалық жұмыстардың, экскурсиялардың, жазба 
бақылау жұмыстарының тақырыптары жəне оған жұмсалған сағат саны нақты  көрсетіледі.

9. «Үй тапсырмасы» бағанына тапсырманың мазмұны жəне оның орындалу түрі (оқу, 
əңгімелеу, жатқа айту т.б.), есептер мен жаттығулардың, практикалық жұмыстардың беттері, 
нөмірлері жазылады. Егер білім алушыларға тапсырма қайталауға берілсе, онда оның көлемі 
нақты көрсетіледі.

10. Əр оқу тоқсанының (жылдық) қорытынды бағаларын мұғалім пəннің тоқсандағы соңғы 
сабағы өткізілген күні белгіленген жазбадан кейін қояды. Сонымен қатар тоқсандық бағалар 
білім алушылардың үлгерімі мен тəртібін есепке алудың жинақтық тізімдемесіне көшіріледі.

11. Бастауыш сыныптың м ұғалімі білім алушылардың тегін, атын алфавиттік тəртіппен сы-
нып журналына жазады; Жеке іс қағаздарындағы мағлұматтарды пайдалана отырып, «Білім 
алушылар жөніндегі жалпы мағлұматтарды» толтырады; «Білім алушылардың сабаққа қатысу 
есебі» деген бөліміне оқу жылындағы жəне тоқсан бойы əр  білім алушының жəне сыныптың 
жыл бойы жəне тоқсан бойы босатқан сабақтары мен күндерін ай сайын жазады.

12. «Дене тəрбиесі дайындығының көрсеткіштері» бетін дене тəрбиесі мұғалімі жылына 
екі рет толтырады.

13. «Сынып журналын жүргізу жөніндегі ескертпелер» бетін ди ректордың оқу-тəрбие 
жұмысы жөніндегі орынбасары немесе орта білім беру ұйымының директоры толтырады.

14. Сынып журналындағы барлық жазбалар анық жəне ұқыпты толтырылады.
1-жарты жылдыққа арналға н сабақ кестесі

Күні. Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
2 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
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3 сабақ
__сағ._ _мин.
__сағ.__мин.
4 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
5 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
6 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні. Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
_сағ.__мин._
сағ.__мин.
2 сабақ
__сағ._мин.__
сағ._мин.
3 сабақ
__сағ._мин.__
сағ._мин.
4 сабақ
__сағ._мин.__
сағ._мин.
5 сабақ
__сағ._мин.__
сағ._мин.
6 сабақ
__сағ._мин.__
сағ._мин.

МАЗМҰНЫ
Атауы беті
1. Сауат ашу ___________________
2.  Ана тілі ___________________
3. Əдебиет ___________________
4. Қазақ тілі ___________________
5. Орыс тілі ___________________
6. Шетел тілі _______________
                             (қандай)

___________________

7. Математика _ __________________
8. Информатика (Ақпараттық коммуникациялық тех-
нология)

___________________

9. Жаратылыстану ___________________
10. Дүниетану ___________________
11. Өзін-өзі тану ___________________
12. Музыка ___________________
13. Бейнелеу өнері ___________________
14. Еңбекке баулу (Көркем еңбек) ___________________
15. Дене шынықтыру ___________________
16. ________________ ____ _______________
17. ________________ ___________________
18. ________________ ___________________
19. ________________ ___________________
20. Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар ___________________
21. Білім алушылардың дене шынықтыру 
дайындығының көрсеткіштері

___________________

22. Білім алушылардың қатыспаған сабақтары мен 
күндерінің саны туралы мағлұматтар 

___________________

23. Білім алушылардың оқу үлгерімі жəне тəртібі 
есебінің жинақ тізімдемесі

___________________

24. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер ___________________
(Сол жақ беті)

Пəннің аты_______________________
№
р/с

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні
одан əрі, 

26-ға дейін

Одан əрі, 42-ге дейін (оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________________ _

Айы,
күні

Сабақта не өтілді Үй тапсырмасы Мұғалімнің 
ескертулері

Барлығы 42 жол (сол жақ беті)
Жаңартылған бағдарлама бойынша 1-4 сыныптар үшін*

Пəн атауы _______________________

№
п/п

Білім 
алушының 
аты-жөні

Күні, айы
одан əрі, 26-
ға дейін

 

Барлығы, 42-ге дейін (оң жақ беті)

Мұғалімнің Т.А.Ə. (болған жағдайда) ____________________________

Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры
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Үй
 та
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ыр

ма
сы

Оқу бағдарламалары бөлімдері үшін 
тоқсандық ЖБ балы

Тоқсандық ЖБ 
балы

%
 Ж

Б 
р 
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с 

50
%

)
%
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Бч

 (е
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ға
ры

 
50

%
)

Со
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%
То
қс
ан
ды

қ 
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ға
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у

ЖБ р 1  ЖБ р 2 ЖБ р 3 ЖБ р 4
Ең жоғары көрсеткіш балл

Барлығы, 42-ге дейін (сол жақ беті)
*Ескерту: 2016-2017 оқу жылы – 1-сынып, 2017-2018 оқу жылы – 1, 2 - сыныптар, 2018-2019 

оқу жылы – 1, 2 жəне 3-сыныптар, 2019-2020 оқу жылы – 1, 2, 3 жəне 4-сыныптар.
 Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар

№ 
р/с

Жеке іс 
қағазының 

№

Білім 
алушылардың 

тегі, аты

Жынысы Туған 
жылы 

жəне айы

Ұлты Мектепке 
дейінгі меке-
меде болуы

1.
2.
3.

Беттің соңына дейін (оң жақ беті)

Оқуды 
қашан ба-
стады

Қашан 
жəне 
қайда 
кетті

Əке-шешесінің  немесе олар-
ды ауыстырушы адамның 
тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Көрсетілген тұлғаның 
қызметі, жұмыс істейтін 
мекемесінің адресі жəне 

атауы

Мекен-
жайы, 

телефоны

Беттің соңына дейін (сол жақ беті)
Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

№
п/п

Білім алу-
шылар-
дың тегі 
жəне аты

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының басында (қыркүйек)
жүгіру Қолдың күші Орнынан 

ұзынды ққа 
секіру

Тығыз 
допты 
лақтыру 

(1кг)

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы

сол оң

Одан əрі, 42-ге дейін (оң жақ беті)

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)
жүгіру  Қолдың күші Орнынан ұзын-

дыққа секіру
Тығыз допты 
лақтыру (1кг)

Дене тəрбиесі 
дайындығы 

жағдайының бағасы
сол оң

(сол жақ беті)
Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтарының саны туралы мағлұмат

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі жəне 

аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
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Одан əрі, 42-ге дейін

№ Білім алушы-
лардың

тегі жəне аты 

қараша желтоқсан 2-тоқсан
Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар
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рл
ығ
ы
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нс
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Одан əрі, 42-ге дейін

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі 
жəне 
аты

қаңтар ақпан наурыз 3-тоқсан
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
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Одан əрі, 42-ге дейін

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі жə-
не аты

сəуір мамыр 4-тоқсан жылдық
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер
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(сол жақ беті)
 Білім алушылардың оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын 

есепке алудың жинақ тізімдемесі

№ Білім алушы-
лардың тегі, 

аты

Оқу жылда-
рының 

кезеңдері
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1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

Жылдық 
баға

Жазғы тап-
сырма-лар-
ды орын-
дауы

Қорытынды 
баға

Одан əрі, бет соңына қарай 4 парақ (оң жақ беті)

Журналды жүргізу жөніндегі ескертулер

Күні мен айы Тексерушілердің ескертулері 
мен ұсыныстары

Орындалғандығы 
жөнінде белгі

Беттің соңына дейін

Ескерту: 1-4 сыныптарға арналған сынып журналының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз 
түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 

№531 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

5-11 (12)-сыныптарға арналған 
сынып журналы

______________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

____________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

____________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

___________ сынып
 ___________ оқу жылы

Негізгі орта жəне жалпы орта білім беру ұйымдарының 
5- 11(12)-сыныптарға арналған сынып журналын жүргізуге арналған

НҰСҚАУ

1. Электрондық жəне/немесе қағаз нұсқадағы сынып журналы орта білім беру ұйымының 
əрбір мұғалімі жəне сынып жетекшісі үшін жүргізуге міндетті мемлекеттік құжат болып табылады.

2. Орта білім беру ұйымының директоры жəне оның оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орын-
басары сынып журналының сақталуын қамтамасыз етеді жəне олардың дұрыс жүргізілуіне 
жүйелі бақылауды жүзеге асырады.

3. Сынып журналы бір оқу жылына есептелген. Параллель сынып журналдары литермен 
нөмірленеді. Мысалы, 5 «А» сыныбы, 5 «Ə» сыныбы, 5 «Б» сыныбы т.с.с.

4. Директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары (директор) əрбір пəнге оқу 
жоспарында бөлінген тиісті сағаттарға сəйкес білім алушылардың жыл бойы үлгерімі мен 
сабаққа қатысуы есебіне арналған журнал беттерін бөлу туралы мұғалімдерге жəне сынып 
жетекшілеріне нұсқау береді.

5. Мұғалім білім алушылардың білімдерін жүйелі тексереді білімін бағалайды, сондай-ақ 
мектеп оқушыларының қатысуын белгілеп отырады.

Журналдың ашылған бетінің сол жағында мұғалім сабақ тың болған күнін жазады, сабаққа 
қатыспағандарды «ж» əрпімен белгіледі.

Мұғалім журналдың ашылған бетінің оң жағына өтілген сабақтың тақырыбын жəне үй 
тапсырмасын жазады.

«Мұғалім жазбалары» бағаны жекелеген білім алушылардың тəртібі, олардың оқу бары-
сында көтерілуі немесе артта қалуы туралы мұғалімнің жазбасы үшін арналған.

6. Біріктірілген сабақтар өткізілгенде əр сабақтың күні мен  тақырыбы жазылады.
7. Жазбаша жұмыстар бойынша бағалар сол жұмыстар өткен күні көрсетілген бағанға 

жазылады.
8. Жаңартылған бағдарлама бойынша 5-11 (12) сыныптар үшін мұғалім білім алушылардың 

білімін жүйелі түрде тексереді жəне бағалайды, сондай-ақ білім алушылардың сабаққа  қатысуын 
əр сабақта белгілейді. Ашылған журналдың сол жақ бетіне мұғалім өткізілген сабақтың күнін 
жазады, сабаққа қатыспаған білім алушыларды «ж» əрпімен белгілейді. Журналдың ашылған 
бетінің оң жағына мұғалім білім алушылардың ең жоғары балл, бөлімдер бойынша /тақырыптар 
арқылы, тоқсандық бағалау қорытындылары / өтілген сабақтың тақырыбын жəне үй тапсырма-
сын жазады. «Мұғалімнің ескертпелері» бағаны жекелеген білім алушылардың тəртібі туралы, 
олардың оқу барысындағы жетістіктері мен кемшіліктері туралы ескертулерді жазуға арналған.

Бөлімдер/өт пелі тақырыптар тоқсандық үшін жиынтық бағалаудың қорытындылары бойын-
ша білім алушылардың балдары аталған жұмыс өткізілгеннен кейін күнтізбелік екі күн ішінде 
журналдың бағанына қойылады.

9. Өткізілген практикалық, зертханалық, экскурсиялық, жазба бақылау жұмыстары бойынша 
олардың нақты тақырыбы мен жұмсалған сағаттар саны көрсетіледі.

10. «Үй тапсырмасы» бағанында тапсырманың мазмұны жəне оны орындау сипаты (оқу, 
жатқа айту, т.б.), беттері, тапсырма жəне жаттығу нөмірі, практикалық жұмыстар жазы лады.

Егер білім алушыларға қайталау тапсырмасы берілсе, оның нақты көлемі көрсетіледі.
11. Əрбір оқу тоқсанының (жарты жылдық) қорытынды бағаларын мұғалім сол тоқсанның 

(жарты жылдықтың) соңғы са бағының күнін жазғаннан кейін қояды. Сонымен бірге осы 
тоқсандық (жарты жылдық) бағаларды сынып жетекшісі білім алушылардың үлгерімі жəне 
тəртібін есепке алудың жинақ тізімдемесіне көшіреді.

12. Шет тілі, дене тəрбиесі, еңбекке баулу, сондай-ақ қазақ тілінде білім беретін орта білім 
беру ұйымдарындағы орыс  тілі жəне орыс тілінде білім беретін орта білім беретін ұйымдарында 
қазақ тілі сабақтары екі топқа бөлінеді.

13. Сынып жетекшісі сынып журналына жеке іс  қағазындағы мағлұматтарды пайдала-
на отырып «Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтарды» толтырады, ай сайын «Білім 
алушылардың сабаққа қатысу есебі» бөлімінде білім алушылардың  қатыспаған күндері мен 
сабақтарының санын жазады, тоқсан (жарты жылдық) жəне барлық оқу жылында əр білім 
алушының жəне сыныптың қатыспаған күндері жəне сабақтары туралы қорытынды шығарады.

14. «Дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері» бетін дене шынықтыру пəнінің 
мұғалімі толтырады.

15. 5, 9 жəне 11 (12) -сыныптарда «Дене шынықтыру даярлығы жөнінен Президент тестін 
тапсыру туралы мағлұматтар» бетін дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі толтырады.

16. Білім алушылардың үйірмелерге, факультативтік сабақтарға, қоғамдық пайдалы 
жұмысқа қатысуы туралы мағлұматтарды сынып жетекшісі толтырады.

17. «Сынып журналын жүргізу жөніндегі ескертулер» бетін орта білім беру ұйымы 
директорының оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе директор толтырады.

18. Сынып журналындағы барлық жазбалар анық, мұқият жəне сиямен немесе пастамен 
(мектеп əкімшілігінің шешіміне сəйкес) жазылады.

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні. Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні.
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__
мин
___сағ._мин

МАЗМҰНЫ

Атауы беті
1. Қазақ тілі _______________
2. Қазақ əдебиеті ____________________
3. Орыс тілі  
4. Орыс əдебиеті ____________________
5. Ана тілі ____________________
6. Əдебиеті ____________________
7. Шетел тілі __________________ 
(қандай)

 

8. Математика ____________________
9. Алгебра жəне анализ бастамалары ____________________
10. Геометрия ____________________
11. Информатика  
12. Жаратылыстану ____________________
13. География ____________________
14. Биология ____________________
15. Химия  
16. Физика ____________________
17. Қазақстан тарихы ____________________
18. Дүниежүзі тарихы ____________________
19. Құқықтану негіздері  
20. Адам.Қоғам.Құқық. ____________________
21. Өзін-өзі тану  
22. Музыка ____________________
23. Бейнелеу өнері ____________________
24. Көркем еңбек ____________________
25. Технология  
26. Дене шынықтыру ____________________
27. Білім алушылар туралы жалпы мағлұмат ____________________
28. Білім алушылардың босатқан күндері мен 
сабақтары туралы мағлұмат

 

29. Білім алушылардың оқу үлгерімі мен тəртібін есеп-
ке алудың жинақ тізімдемесі

 

30. Қоғамдық пайдалы еңбек жəне қоғамдық тапсырма-
ларды есепке алу

 

31. Үйірмелер (секциялар, клубтар) жəне 
факультативтік сабақтар туралы мағлұмат

 

32. Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест 
тапсыру туралы мағлұмат

 

33. Білім алушылардың дене шынықтыру 
дайындығының көрсеткіштері

 

34. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер  
(сол жақ беті)

Пəннің аты _______________________________
№
р/с

Білім алушының 
тегі, аты

Айы, күні Одан əрі, 35-ке дейін

Беттің соңына дейін 
Одан əрі, 42-ге дейін (сол жақ беті)

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)____________________________

Күні, айы Сабақта не өтілді Үй тапсырмасы Мұғалім ескертпесі

Жаңартылған бағдарлама бойынша 5-11 (12) сыныптар үшін*

Пəндер атауы _______________________________

№
п/п

Білім 
алушының 
аты-жөні

 Айы, күні Одан 
əрі, 35-ке 
дейін

42 бетке дейін (оң жақ бетте)

Мұғалімнің Т.А.Ə. (болған жағдайда)

Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры

бы
 

Үй
 та

пс
ыр

ма
сыОқу бағдарламалары 

бөлімдері үшін тоқсандық 
ЖБ баллы

Тоқсандық 
ЖБ баллы

%
 Ж

Б 
р 

(м
ак
с 

50
%

)
%

 Ж
Бч

 (м
ак
с 

50
%

)

Су
мм

а 
%

То
қс
ан
ды

қ 
ба
ға
ла
у

ЖБ р 1 ЖБ 
р 2

ЖБ 
р 3

ЖБ 
р 4

Ең жоғары көрсеткіш балл

Барлығы, 42 жол (сол жақ бетте)

*Ескерту: 2017-2018 оқу жылы – 5,7- сыныптар, 2018-2019 оқу жылы – 5,6,7,8 жəне 10- сы-
ныптар, 2019-2020 оқу жылы – 5,6,7,8,9,10 жəне 11 (12)- сыныптар.

Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар

№
р/с

Жеке іс 
қағазының 

№

Білім алушылардың 
тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Жынысы Туған 
жылы 

жəне айы

Ұлты Оқуды 
қашан ба-
стады

1
2
3
Одан əрі, 42-ге дейін 
Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

Қашан 
жəне 
қайда 
кетті

Үйірмелерге 
қатысуы, 
қоғамдық 
жұмысы

Əке-шешесінің неме-
се оларды ауыстырушы 

адамның тегі, аты, əкесінің 
аты (болған жағдайда)

Ата-анасының 
жұмыс орны, 
қызметі, теле-

фоны

Мекен-жайы, 
телефоны

Беттің соңына дейін 
(сол жақ беті)

Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтарының саны туралы мағлұматтар

№

Бі
лі
м 
ал
уш

ы-
ла
рд
ың

 
те
гі 
жə

не
 а
ты

Қыркүйек Қазан Қараша 1 тоқсан
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

ба
рл
ығ
ы

Де
ну
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
.

ба
рл
ығ
ы

Де
на
ул
ығ
ын

а 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

1
2
3

42 бетке дейін
(оң жақ беті)

№ Білім алушы-
лардың тегі 
жəне аты 
(болған 

жағдайда)

Қараша Желтоқсан 2-тоқсан
Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

1
2
3
Одан əрі 42-ге дейін
(сол жақ беті)

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-ыныптар оқу жылы жəне 
жарты жыл бойында)

№

Бі
лі
м 
ал
уш

ыл
ар
ды

ң 
те
гі 

жə
не

 а
ты

Қаңтар Ақпан Наурыз 3-тоқсан

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-тар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
н 
са
ул
ығ
ын

а 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

1
2
3
Одан əрі 42-ге дейін

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу жылы жəне 
жарты жыл бойында)
(оң жақ беті)

№

Бі
лі
м 
ал
уш

ыл
ар
ды

ң 
те
гі 

жə
не

 а
ты

Сəуір Мамыр 4-тоқсан Жылдық
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11-12 сыныптар оқу жылы жəне 
жарты жыл бойында) 
(сол жақ беті)

Білім алушылардың үлгерімі мен тəртібін есепке алудың жинақ тізімдемесі

№ Білім 
алушының 
тегі, аты

Оқу жылының 
кезеңдері

Пəндер аты

Қа
за
қ т

іл
і

Қа
за
қ ə

де
би
ет
і

О
ры

с 
тіл

і
О
ры

с 
əд
еб
ие
ті

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
і

Ш
ет
ел

 т
іл
і

М
ат
ем

ат
ик
а

Ал
ге
бр
а 
жə

не
 а
на

-
ли
з 
ба
ст
ам

ал
ар
ы

Ге
ом

ет
ри
я

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Ге
ог
ра
ф
ия

Би
ол
ог
ия

1 1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты 
жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты 
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
4-тоқсан (2-жарты 
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға

2

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Хи
ми

я 

Ф
из
ик
а 

Қа
за
қс
та
н 
та
ри
хы

 

Қа
зір

гі 
əл
ем

де
гі 

Қа
за
қс
та
н

Дү
ни
еж

үз
і т
ар
их
ы

Ад
ам

. Қ
оғ
ам

. Қ
ұқ
ық

. 
(Қ
ұқ
ық

 н
ег
ізд

ер
і)

Ө
зін

-ө
зі 
та
ну

М
уз
ык
а

Сы
зу

Те
хн
ол
ог
ия

 

Де
не

 т
əр
би
ес
і

Ал
ға
ш
қы

 ə
ск
ер
и 

да
йы

нд
ық

 (А
лғ
аш

қы
 

əс
ке
ри

 ж
əн
е 

те
хн
ол
ог
ия
лы

қ 
да
йы

нд
ық

)

Кə
сіп

ке
рл
ік 
жə

не
 э
ко

-
но
ми

ка
 н
ег
ізд

ер
і

Гр
аф

ик
а 
жə

не
 ж
о-

ба
ла
у

Кестенің жалғасы

Техно-
логия

Графика 
жəне жо-
балау

Дене 
шынық-
тыру

Жалпы 
қауіпсіздік 
негіздері

Таңдаулы Тəртібі Ынтасы

(сол жақ беті)
 

Қоғамдық пайдалы еңбек жəне қоғамдық тапсырмаларды есепке алу

№ Білім алушының 
тегі жəне аты

Айы, күні
Одан əрі, 

25-ке дейін

Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) __________________________

Айы, күні Орындалған жұмыстың 
мазмұны

Орындалған жұмыстың 
көлемі

Мұғалімнің белгісі

Беттің соңына дейін 
(сол жақ беті)

Үйірмелерге (секцияларға, клубтарға) жəне факультативтерге қатысу туралы мағлұматтар

№ Білім алушының 
тегі, аты

Үйірмелер (секциялар, клубтар) Факультативтер
1-жарты жылдық 2-жарты жылдық 1-жарты 

жылдық
2-жарты 
жылдық

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 
ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 
ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

1
2
3
Одан əрі, 42 жолға дейін
 (оң жақ беті)

Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест тапсыру туралы мағлұмат

№ Білім 
алушылардың 

тегі, аты

Дене шынықтыру дайындығының 
деңгейі

Белгі түрі 
жəне грамо-

талар

Президенттік 
тесті 

тапсырған 
күні

Президенттік 
деңгей

Ұлттық дайындық 
деңгей

1
2
3
Одан əрі, 42-ге дейін
(сол жақ беті)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

№
Білім алушы-
лардың тегі 
жəне аты

М
ед
иц
и-
на
лы

қ т
оп

Оқу жылының басында (қыркүйек)

30-60-
100 м. 
жүгіру

Қолдың 
күші

Орнынан 
ұзындыққа 
секіру

Допты 
лақтыру 

(1 кг)
Тартылу

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы

сол оң

Ұл
да
р

Қы
зд
ар

1
2
3

Одан əрі, 42-ге дейін
(оң жақ беті)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі жəне 

аты

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)
Қолдың 
күші

Орнынан 
ұзындыққа 
секіру

Допты 
лақтыру 

(1 кг)

Тар-
тылу

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы

Қолдың 
күші

сол оң Ұлдар Қыздар
1
2
3
Одан əрі, 42-ге дейін
Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер

Күні жəне айы Тексерушінің 
ескертулері мен ұсыныстары

Орындалғаны жөніндегі 
белгі

Беттің соңына дейін

Ескерту: Негізгі жəне жалпы орта білім беру ұйымдарының 5-11(12)-сыныптары үшін сы-
нып журналының ұқсас электронды нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Факультативтік сабақтардың журналы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________________ сынып

     __________________ оқу жылы
           (сол жақ беті)

 Факультативтік курстың аты _____________________

№
п/п

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні
Одан əрі, 
барлығы 
26 баған

Одан əрі, бетті соңына дейін 
(оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)_____________________

Айы, күні Факультативтік 
сабақтың тақырыбы

Тапсырмалар Мұғалімнің белгілері

Одан əрі, беттің соңына дейін

Ескерту: Факультативтік сабақтардың журналының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз 
түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы
______________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

___________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

_______ /________ оқу жылы

(Сол жақ беті)
Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу

журналы

№ Айы, күні Сынып Пəн Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің 
аты (болған жағдайда)

Сабақты өткізбеуінің 
себебі

1
2
3
Беттің соңына дейін

(оң жақ беті)

Сабақты ауыстырған мұғалімнің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда)

Ауыстырған 
сабақтың саны

Сабақты өткізген 
мұғалімнің қолы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Мектепалды сыныптарының журналы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

 (аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________________ сынып

 __________________ оқу жылы

Мектепалды сыныптарының журналын жүргізуге арналған
НҰСҚАУ

1. Мектепалды сыныптарының журналы мектепалды сыныптары бар барлық орта білім 
беру ұйымында жүргізіледі.

2. Орта білім беру ұйымының директоры жəне оның оқу-тəрбие  жұмысы жөніндегі орынба-
сары мектепалды сыныптары журналының сақталуын қамтамасыз етеді жəне олардың дұрыс 
жүргізілуіне жүйелі түрде бақылау жасайды.

3. Мектепалды сыныптарының журналы бір оқу жылына есептелген. Мектепалды 
сыныптарының əрбір тəрбиешісі аталған журналға тиісті жазбалар жүргізеді.

Тəрбиеші журналдың ашылған бетінің сол жағына сабақтың өткізілген күнін жазады, 
қатыспағандарды «ж» əрпімен белгілейді.

Тəрбиеші журналдың ашылған бетінің оң жағына өтілген сабақтың тақырыб ын жазады.
Журналда инвариативтік бөлікке кіретін пəндермен бірге вариативтік бөліктің пəндері 

де жазылған.
4. Мектепалды сынып журналына топқа жазылу тек қана орта білім беру ұйымы 

директорының бұйрығымен ресімделген тəрбиеленушілердің тектерін енгізуге рұқсат етіледі. 
Егер тəрбиеленуші мектепалды сыныбына баруды тоқтатса жəне оның шығарылуы орта білім 
беру ұйымы директорының бұйрығымен ресімделсе, «Шығарылған күні» бағанына оның сы-
ныптан шығарылған күні мен айы жазылады. Егер тəрбиеленуші сыныпқа жыл ортасында 
келсе, оның тегі тізімнің соңына енгізіледі.

5. Мектепалды сыныбының тəрбиешісі тəрбиеленушілердің тегін журналға алфа-
вит тəртібімен жазады, «Тəрбиеленушілер туралы жалпы мағлұма ттарды» толтырады, 
«Тəрбиеленушілердің сабаққа қатысуын есепке алу» тарауына тоқсан жəне жыл бойғы əрбір 
тəрбиеленушілер мен сыныптың қатыспаған күндері мен сабақтарының санын ай сайын 
жазып отырады.

6. «Сынып журналын жүргізу бойынша е скертулер» бетін орта білім беру ұйымы 
директорының оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе орта білім беру ұйымының 
директоры толтырады.

7. Мектепалды  сыныбының журналындағы барлық жазбалар анық, мұқият сиямен немесе 
пастамен (мектеп əкімшілігінің шешіміне сəйкес) толтырылады.

Мазмұны беті
1. Дене шынықтыру. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері
2. Сөйлеуді дамыту 
3. Көркем əдебиет 
4. Сауат ашу негіздері
5. Қазақ (орыс тілінде оқытылатын топтарда)
6. Орыс (қазақ тілінде оқытатын топтарда)
7. Шет тілдерінің бірі
8. Драма
9. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру 
10. Құрастыру 
11. Жаратылыстану 
12. Сурет салу 
13. Мүсіндеу 
14. Аппликация 
15. Музыка
16. Өзін-өзі тану
17. Қоршаған ортамен танысу
18. Экология негіздері
19. Тəрбиеленушілер туралы жалпы мəлімет
20. Оқушылар денсаулығының көрсеткіштері
21. Тəрбиеленушілердің босатқан күндерінің саны туралы 
мəлімет
22. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер
23. Мектеп алды дайындық сыныптарының журналы 
электрондық жəне қағаз нұсқада 

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні 
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні 
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ ___сағ.__
мин. ___сағ.__
мин.
2 сабақ ___сағ.__
мин. ___сағ.__
мин.
3 сабақ ___сағ.__
мин. ___сағ.__
мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

оң жақ беті)

 Мектепалды сыныптарындағы күн тəртібі
1-тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2-тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3-тоқсан
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4-тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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(Соңы. Басы 27-28-беттерде) 

(Соңы 30-бетте) 

(сол жақ беті)

Пəннің аты _______________________________
№ Тəрбиеле-

нушінің 
тегі, аты

Айы, күні
Одан əрі, 

25-ке дейін
1
2
3

Беттің соңына дейін
Одан əрі, 30-ға дейін 
(оң жақ беті)

Тəрбиешінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________________
Айы жəне күні Сабақта не өтілді Тапсырма Тəрбиешінің белгілері

Одан əрі 30-ға дейін 
(оң жақ беті)

Мектепалды сыныбында тəрбиеленушілер туралы жалпы мəліметтер

№
р/с

Тəрбиеленушінің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда)

Туған 
жылы

Мекен-
жайы

Қабылданған 
күні

Кеткен күні

1 2 3 4 5 6

Одан əрі 30-ға дейін
(оң жақ беті) 

Əке-шешесінің немесе оларды ауы-
стыратын адамның тегі, аты, əкесінің 

аты (болған жағдайда)

Ата-анасының 
жұмыс орны, 

қызметі, телефоны

Мекен-жайы, 
телефоны

Ескерту

7 8 9 10

Беттің соңына дейін
(сол жақ беті) 

Тəрбиеленушілердің денсаулық көрсеткіштері

№ п/п Тəрбиеленушінің тегі, аты, əкесінің аты Туған жылы, айы, күні
1 2 3
1
2
3

Одан əрі, 30-ға дейін
(оң жақ беті)

Денсаулық жағдайы (нор-
мадан ауытқушылық)

Медициналық топ Тəрбиешінің белгілері

4 5 6

Одан əрі, 30-ға дейін
(сол жақ беті)

Тəрбиеленушілердің босатқан күндері мен сабақтарының саны жайлы мəліметтер

№

Тə
рб
ие
ле
ну

-
ш
іл
ер
ді
ң 
те
гі 

жə
не

 а
ты

Қыркүйек Қазан Қараша 1-тоқсан
Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Одан əрі, 30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 
(оң жақ беті)

№ Тəрбиелену-
шілердің тегі 
жəне аты

Қараша Желтоқсан 2-тоқсан
Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар Толық 
күндер

Сабақтар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

30 бетке дейін 
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 
(сол жақ беті)

№

Тə
рб
ие
ле
ну

-ш
іл
ер
ді
ң 

те
гі 
жə

не
 а
ты

Қаңтар Ақпан Наурыз 3 - тоқсан

То
лы

қ к
үн
де
р

Са
ба
қт
ар

То
лы

қ к
үн
де
р

Са
ба
қт
ар

То
лы

қ к
үн
де
р

Са
ба
қт
ар

То
лы

қ к
үн
де
р

Са
ба
қт
ар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

30 бетке дейін 
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 
(оң жақ беті)

№

Тə
рб
ие
ле
ну
ш
іл
ер
ді
ң 

те
гі 
жə

не
 а
ты

Сəуір Мамыр 4-тоқсан Жылдық
Толық 
күндер

Сабақ- 
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақ-
тар

Толық 
күндер

Сабақтар

ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
ба
рл
ығ
ы

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер

Күні жəне айы Тексерушінің ұсыныстары 
мен ескертулері

Орындалғаны туралы белгі

Беттің соңына дейін

Ескерту: Мектепалды сыныптарының журналын жүргізуге арналған нұсқаулықтың ұқсас 
электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы

__________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

__________________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

__________________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

___________________ жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

Кітаптың тіркелген нөмірі ____________________________________
Берілген күні ________________________________________________
Берді ______________________________________________________ 
(облыстық, қалалық, аудандық білім басқармасы (департаменті), (бөлімі)
Бастығы (директоры) __________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
___________________ «_____»_____________ 20__ ж.
          (қолы)
Алды _________________________________________________________
   (облыс, қала, аудан, мектеп)
Орта білім беру ұйымының директоры 
_____________________________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
______________________ «____»______________ 20__ ж.
                 (қолы)
Мөрдің орны
20__/20__ оқу жылы
1-сынып жетекшісі___________________________________________
                                       (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

№ Білім алушының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Табельдің 
тіркелген 
нөмірі

Берілген 
уақыты

Білім алушының басқа 
білім беру ұйымына 
кетуі (бұйрық №, кет-

кен күні)

Сынып 
жетекшісінің 

қолы

1 2 3 4 5 6

Əрі қарай, 40 жолға дейін

_____сынып Сынып жетекшісі ________________________________________
                                                          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

№ Білім алушының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Табельдің 
тіркелген 
нөмірі

Берілген 
уақыты

Білім алушының 
басқа орта білім беру 
ұйымына кетуі (бұйрық 

№, кеткен күні)

Сынып 
жетекшісінің 

қолы

1 2 3 4 5 6

Əрі қарай, 40 жолға дейін

Жыл басында берілгені _______________________________________
    (саны)
Жыл қосымша берілгені _______________________________________
    (саны)
Барлық берілгені ____________________________________________
    (саны)
Білім беру ұйымының директоры ________________________ ____________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

Хатшы ______________________________ ___________
              (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

1-4 сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы 
табель

__________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)

__________________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

«_______»______________ сынып
 ______________ оқу жылы

(сол жақ)

Пəндердің аттары _________________________________

Оқу жылдарының кезеңдері

Са
уа
т а

ш
у

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет

Қа
за
қ т

іл
і

О
ры

с 
тіл

і
Ш
ет
ел

 ті
лі

М
ат
ем

ат
ик
а 

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

 
Дү

ни
ет
ан
у

Ө
зін

-ө
зі 
та
ну

М
уз
ык
а

 Б
ей
не
ле
у 
өн
ер
і

Ең
бе
кк
е 
ба
ул
у 

(К
өр
ке
м 
ең
бе
к  )

Де
не
ш
ын

ық
ты

ру

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

 
(А
КТ

)

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Қорытынды баға

Орта білім беру ұйымының директоры ___________________________________________ 
    (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Мұғалімі _____________________________________ ____________
  (тегі, аты, əкесінің аты(болған жағдайда)) (қолы)
Мөрдің орны
(оң жақ беті)

Таңдау бойынша 
пəндер

Тəртібі Ынта Сабақтар саны Ата-аналардың 
қолы

Мұғалімнің 
қолы

Барлығы Оның ішінде

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

5-11(12) сынып білім алушысының 
сабақ үлгерімі туралы табель

__________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана, қала, аудан)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________________________________________________________

 (білім алушының тегі, аты)
«___»______________ сынып
 ______________ оқу жылы

(сол жақ)

Оқу жылдарының кезеңдері Пəндердің аттары

Қа
за
қ т

іл
і

Қа
за
қ ə

де
би
ет
і

О
ры

с 
тіл

і
О
ры

с 
əд
еб
ие
ті

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
і

Ш
ет
ел

 т
іл
і

М
ат
ем

ат
ик
а

Ал
ге
бр
а 
жə

не
 а
на

-
ли
з 
ба
ст
ам

ал
ар
ы

Ге
ом

ет
ри
я

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Ге
ог
ра
ф
ия

1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
Оқу жылы қорытындысы бойынша педагогикалық кеңестің қаулысы

кестенің жалғасы

Орта білім беру ұйымының директоры______________________________ ____________ 
                                                                  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Мұғалімі ___________________________ ____________
             (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
 Мөрдің орны

 (оң жақ)

Пəннің атауы

Би
ол
ог
ия

Хи
ми

я

Ф
из
ик
а

Қа
за
қс
та
н 
та
ри
хы

Дү
ни
е 
жү

зі 
та
ри
хы

Ад
ам

.Қ
оғ
ам

.Қ
ұқ
ық

 
(Қ
ұқ
ық

 н
ег
ізд

ер
і)

Ө
зін

-ө
зі 
та
ну

М
уз
ык

а

Бе
йн
ел
еу

 ө
не
рі

 
(С
ыз

у)

Те
хн
ол
ог
ия

 
(К
өр
ке
м 
ең
бе
к)

Де
не

 т
əр
би
ес
і

Алғашқы əскери даярлық 
(Алғашқы əскери жəне 
технологиялық даярлық)

кестенің жалғасы

Таңдау бойынша 
пəндер

Тəртібі Ынта Ата-
аналардың 

қолы

Сынып 
жетекшісінің 

қолы

Тəртібі

Ескерту: 5-11(12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табельдің ұқсас 
электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Негізгі орта мектепті бітіргендігі туралы куəлікті беру жəне есепке алу 
кітабы

____________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

____________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

____________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

___________________ жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

1- бөлім. Негізгі орта мектепті бітіргені туралы куəліктерді есепке алу
(сол жақ беті)
Кітаптың ішкі беттері

Кіріс
№ р/с Куəліктердің атауы, 

сериясы, нөмірі
Саны Кіріске алу үшін негіздеме 

жəне алған күні

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Шығыс
№
р/с

Куəліктердің 
атауы, сериясы, 

нөмірі

Саны Беру үшін 
негіздеме, 
берілген 
күні

Орта білім беру ұйымында қалған, сондай-
ақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді 
алғаны туралы орта білім беру ұйымының 
құжаттарымен айналысатын адамның қолы

Беттің соңына дейін

2-бөлім. Негізгі орта мектепті бітіргені туралы куəліктерді есепке алу
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

№
р/с

Куəліктердің 
атауы жəне се-
риясы, нөмірі

10-сыныпты 
бітірушінің тегі, 
аты, əкесінің 
аты (болған 
жағдайда)

Туған жылы, 
айы, күні

Осы орта білім 
беру ұйымына 
қабылданған 

жылы

Пəндер бойын-
ша білім бағасы

1 2 3 4 5 6

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Марапаттау Негізгі мектепті бітіргені ту-
ралы педкеңес шешімінің 

жылы, айы, күні

Негізгі мектепті бітіргені ту-
ралы куəлікті алу жөніндегі 

қолхат
22 23 24

Кітаптың соңғы беті

Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, 
бау өткізілген жəне мөрмен бекітілген
 
Мектеп директоры _________________________ (қолы)
 
Мөрдің орны
 ________ жылғы «_____» ______________

Ескерту: Негізгі орта мектепті бітіргендігі туралы куəлікті беру жəне есепке алу кітабының 
ұқсас электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
____________________жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

1- бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды есепке алу
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

Кіріс
№
р/с

Аттестаттардың 
атауы, нөмірі, сериясы

Саны Кіріске тіркеу үшін негіздеме жəне 
алған күні

Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

№ 
р/с

Аттестаттардың 
атауы, нөмірі, 
сериясы

Саны Беру үшін 
негіздеме 
жəне 
берілген 
күні

Орта білім беру ұйымынан қалған, сондай-
ақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді 
алғаны туралы аудандық білім бөлімі меңге-
ру ші сінің немесе орта білім беру ұйымының 
құжаттарымен айналысатын адамның қолы

Беттің соңына дейін
2-бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды беру есебі
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

№ 
р/с

Аттестаттың 
сериясы жəне 

нөмірі

Орта білім беру ұйымын 
бітірушінің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Туған 
жылы, 
айы, 
күні

Осы орта білім 
беру ұйымына 

қабылданған жылы

Пəндер 
бойын-
ша білім 
бағасы

Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

Марапаттау Осы орта білім беру ұйымын 
бітіргені туралы педкеңес 
шешімінің жылы, айы, күні

Жалпы орта білім туралы 
аттестатты алу жөніндегі 

қолхат

Кітаптың соңғы беті

Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне 
мөрмен бекітілген

Мектеп директоры _________________________ (қолы)

________ жылғы «_____»______________

Ескерту: Жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабының ұқсас 
электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасы бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы
______________________________________________________ 

(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
____________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
____________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
___________________ жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

№ 
р/с

Марапатталушының 
тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Нешінші сынып-
ты бітірді

Марапатталған күні, 
айы жəне жылы

Награда алғаны 
жөніндегі қолхат

Кітаптың соңғы беті
Осы кітапта _____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне 

мөрмен бекітілген
Мектеп директоры ___________________ (қолы)
Мөрдің орны
_____ жылғы «_____» _______________

Ескерту: Мақтау грамоталары жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабының ұқсас 
электрондық нұсқасы қағаз түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы
_______________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана

 __________ ауданы, _____________ қаласы/ауылы,

Кеткен білім алушылар туралы  Білім алушылардың кетуі 
туралы мəлімет   есептен шығару талоны
Тегі ________________________  Тегі _________________________
Аты _________________________ Аты __________________________
Əкесінің аты Əкесінің аты 
(болған жағдайда) ____________  (болған жағдайда)_________________
Туған күні __________________  Туған күні ___________________
Оқыған сыныбы _______________  Оқыған сыныбы ________________
Қайда кетті _________________  Мектеп (атауы, мекен-жайы)
_____________________________  _____________________________
_____________________________  _____________________________

Орта білім беру ұйымының директоры  ___________________________________
                           (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
 (мектептің мөрі)

 «__»_________ 200__жыл

Ескерту: Кеткен оқушыларды есепке алу кітабының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз 
түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы 
№531 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Келген білім алушыларды есепке алу кітабы
________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана

 __________ ауданы, _____________ қаласы/ауылы,

Келген білім алушылар туралы  Білім алушылардың келуі туралы 
мəлімет    есептен шығару талоны
Тегі ________________________  Тегі _________________________
Аты _________________________  Аты __________________________
Əкесінің аты   Əкесінің аты
(болған жағдайда) _____________  (болған жағдайда) _______________
Туған күні ____________________  Туған күні ___________________
 Оқыған сыныбы _______________  Оқыған сыныбы ________________
 Қайда кетті _______________  Мектеп (атауы, мекен-жайы)
_____________________________  ______________________________
_____________________________  ______________________________
  ____________________________________
Орта білім беру ұйымының директоры __________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
 (мектептің мөрі)
 «__»_________ 200__жыл

Білім алушылардың кетуін есепке алу кітабы мен білім алушылардың келуін есепке 
алу кітабын жүргізуге арналған нұсқау

 
Білім алушылардың қозғалысын есепке алу жəне бақылау мақсатында білім алушылардың 

келуін есепке алу кітабы жəне білім алушылардың кетуін есепке алу кітабы типіне жəне 
ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық орта білім беру ұйымдарында жүргізіледі.

Кітаптарға директордың қолы жəне білім беру ұйымының мөрі қойылады, беттері 
нөмірленеді, тігіледі, қыстырылады.

Кітаптарды іс-қағаздарды жүргізуге жауапты адам толтырады.
Білім алушылардың кеткені туралы шығару талоны жаңа орта білім беру ұйымына келуі 

туралы шығару талонды алу мақсатында типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан орта білім беру ұйымына көрсету үшін кəмелетке толмағандарға олардың оқыған 
жерінен беріледі.

Білім алушылардың келгені туралы есептен шығару талонын кəмелетке толмағандарға 
типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан оның оқыған жері орта білім беру 
ұйымына көрсетуі жəне кетуі туралы есептен шығару талонын көрсеткеннен кейін жеке іс-
қағазын алуы үшін оның келген жеріндегі орта білім беру ұйымы береді.

Орта білім ұйымының іс-қағазында оның нақты шекарасының белгісі, ұйымының 
мөлтекаудандық сұлбасы белгіленген жəне 4 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың тізімінің осы 
ұйымға бекітілуі туралы, осы мөлтекауданда тұратындар, мектеп мөлтекауданында тұратын 
оқушылар бірақ құжатпен растау арқылы басқа оқу ұйымында оқитындардың тізімі, басқа 
мөлтекаудандарда тұратын, бірақ осы мектепте оқитын оқушылардың тізімі туралы қалада, 
ауылда, ауыл округінде аудан əкімінің шешімінен үзінді болады.

Ескерту: Келген оқушыларды есепке тіркеу кітабының ұқсас электрондық нұсқасы қағаз 
түріндегі нұсқасымен бірдей қолданылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 30 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14273 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 20 қыркүйек           №568          Астана қаласы 

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын 
және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 12-1) 
тармақшасына, «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын жəне оларға сəйкестікті растайтын 
құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11716 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарында 
жəне оларға сəйкестікті растайтын құжаттардың тізбесінде:

реттік нөмірі 50-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

50 Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша док-
тор» ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары жəне/немесе «Еңбек сiңiрген 
жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылардың үлесі - 
кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар оқытушылардың үлесі - 
60%-дан көп емес; 
Оқытушылардың жалпы санынан «Өнер» мамандықтар тобы үшін 
лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» 
немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» не-
месе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дəрежелері немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық 
дəрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні 
бойынша доктор» дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған 
профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары 
жəне/немесе Қазақстан Республикасының құрметті атақтары мен 
мемлекеттік марапаттары бар оқытушылардың үлесі кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар оқытушылардың үлесі - 
60%-дан көп емес; 
«Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» 
мамандықтар тобы бойынша:
ұлттық жоғары оқу орындары үшін лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» не-
месе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе 
«бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дəрежелері 
жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе 
«профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі жалпы 
оқытушылар санынан кемінде 40%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар жəне/немесе жоғары/
бірінші біліктілік дəрігерлік санаты бар оқытушылардың үлесі - 50%-
дан көп емес;
университеттер, академиялар үшін оқытушылардың жалпы санынан 
лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» 
немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» не-
месе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дəрежелері немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық 
дəрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні 
бойынша доктор» дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған 
профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар 
оқытушылардың үлесі кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар жəне/немесе резиден-
тураны аяқтаған, жоғары/бірінші біліктілік дəрігерлік санаты бар 
оқытушылардың үлесі – 60%-дан көп емес;
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары 
үшін оқытушылардың жалпы санынан «ғылым кандидаты» неме-
се «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе 
«бейіні бойынша доктор» ғылыми дəрежелері немесе «философия 
докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық  
дəрежесі немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні
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бойынша доктор» дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған 
профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары 
жəне/немесе əскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес 
оқытушылардың үлесі кемінде 40%.

»;
реттік нөмірі 62-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

62 Оқытушылардың оқу жоспарындағы пəндерге сəйкес болуы, оның 
ішінде олардың білімі оқытатын пəндер бейініне, сондай-ақ «ғылым 
кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докто-
ры (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дəрежелері 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша 
доктор» академиялық дəрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дəрежелері жəне/немесе 
«қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» 
ғылыми атақтары оқытатын пəндердің бейініне сəйкес болуы.
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша док-
тор» ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары жəне/немесе «Еңбек сiңiрген 
жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылардың үлесі - 
кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар оқытушылардың үлесі - 
60%-дан көп емес; 
Оқытушылардың жалпы санынан «Өнер» мамандықтар тобы үшін 
лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кан-
дидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докто-
ры (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дəрежелері 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша 
доктор» академиялық дəрежесі немесе «философия докторы 
(РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дəрежелері жəне/неме-
се «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профес-
сор» ғылыми атақтары жəне/немесе Қазақстан Республикасының 
құрметті атақтары мен мемлекеттік марапаттары бар 
оқытушылардың үлесі кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар оқытушылардың үлесі - 
60%-дан көп емес; 
Оқытушылардың жалпы санынан «Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» мамандықтар тобы бой-
ынша:
ұлттық жоғары оқу орындары үшін лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша док-
тор» ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі 
кемінде 40%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар жəне/немесе резиден-
тураны аяқтаған, жоғары/бірінші біліктілік дəрігерлік санаты бар 
оқытушылардың үлесі - 50%-дан көп емес;
университеттер, академиялар үшін лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» 
немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша док-
тор» ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» 
немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе 
«философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
дəрежелері жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» 
немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі 
кемінде 30%; 
Оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 
болып табылатын «магистр» дəрежесі бар жəне/немесе резиден-
тураны аяқтаған, жоғары/бірінші біліктілік дəрігерлік санаты бар 
оқытушылардың үлесі– 60 %-дан көп емес;
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары үшін: 
оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны бо-
лып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» не-
месе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» 
ғылыми дəрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе 
«бейіні бойынша доктор» академиялық дəрежесі немесе «филосо-
фия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» дəрежелері 
жəне/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе 
«профессор» ғылыми атақтары жəне/немесе əскери (арнайы) атағы 
подполковниктен жəне/немесе əділет кеңесшісінен төмен емес 
оқытушылардың үлесі кемінде 40%.
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»;
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 

бақылау комитеті (А.Ə. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жəне мерзімді баспа басылымдарында ресми жа-
риялау үшін елтаңбалы мөрмен куəландырылған баспа жəне электрондық қағаз данасын 
қоса бере отырып жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

 Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Бас прокуроры
министрі   ____________________Ж. Асанов
____________________Д. Абаев 21 қазан 2016 жыл
27 қыркүйек 2016 жыл

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау жəне   Қорғаныс министрі
əлеуметтік даму министрі  ___________________С. Жасұзақов
____________________Т. Дүйсенова 12 қазан 2016 жыл
10 қазан 2016 жыл
 
«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Мəдениет жəне спорт министрі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
___________________А. Мұхамедиұлы ___________________К. Мəсімов 
6 қазан 2016 жыл  17 қазан 2016 жыл

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі   Ішкі істер министрі
___________________Қ. Бишімбаев ___________________Қ. Қасымов
30 қыркүйек 2016 жыл  3 қазан 2016 жыл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 24 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14453 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 7 қазан             №597           Астана қаласы

Баланы қабылдайтын отбасы туралы ережені
бекіту туралы

Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 132-1-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Баланы қабылдайтын отбасы туралы ереже бекітілсін.
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау 

комитеті (М.С.Əбдікəрім) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмесін «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жəне мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта елтаңбалы мөрмен куəландырылған қағаз 
данасын қоса бере отырып жолдауды;

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды; 

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым вице-министрі Б. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрі _______________ Т. Дүйсенова 
2016 жылғы 14 қазан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 7 қазандағы №597 
бұйрығымен бекітілген

 
Баланы қабылдайтын отбасы туралы ереже 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Баланы қабылдайтын отбасы туралы ереже (бұдан əрі – Ереже) «Неке (ерлі-

зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс).

2. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) баланың заңды өкiлдерi – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес балаға 

қамқорлық жасауды, бiлiм, тəрбие берудi, оның құқықтары мен мүдделерiн қорғауды жүзеге 
асыратын ата-аналар (ата-ана), бала асырап алушылар, қорғаншы немесе қамқоршы, бала-
ны қабылдайтын ата-ана (баланы қабылдайтын ата-аналар), патронат тəрбиешi жəне оларды 
алмастырушы басқа да адамдар; 

2) баланы қабылдайтын отбасы – жетім балаларға, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарындағы кемінде төрт жəне оннан аспайтын 
жетім баланы, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы тəрбиелеуге қабылдайтын 
отбасына орналастыру нысаны; 

3) жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне бала-
ларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың республикалық де-
ректер банкі (бұдан əрі – Республикалық деректер банкі) – жетім балалар, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалар туралы, сондай-ақ жетім балаларды, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген 
адамдар туралы мəліметтерді қамтитын дерекқор.

2-тарау. Баланы қабылдайтын отбасыларды ұйымдастыру тəртібі
3. Баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына беру Қазақстан Республикасының 

аумағында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының қабылдайтын отбасы-
ларна беру жүзеге асырылады.

4. Балаларды ұйымнан баланы қабылдайтын отбасына алуға тілек білдірген адам тұрғы-
лықты жері бойынша баланы қабылдайтын ата-аналардың, жетім балалардың, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыратын атқарушы органына (бұдан əрі – Орган) мынадай құжаттарды:

1) осы Ережеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті; 
2) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін (түпнұсқаларын көрсете отырып);
3) неке туралы куəліктің көшірмесін;
4) Кодекстің 91-бабының 2-тармағының 6) тармақшасына сəйкес адамның, ерлі-зайыпты-

лардың ауруларының жоқ екенін растайтын денсаулық жағдайы туралы анықтамаларды, 
сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 907 
бұйрық) бекітілген нысан бойынша наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлерде 
тіркеуде тұруы туралы мəліметтердің жоқ екені туралы анықтамаларды;

5) «Арнайы есепке алудың жекелеген түрлерін жүргізу мен пайдаланудың Қағидасын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 10 шілдедегі № 
71 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2014 жылы 29 шілдеде 
№ 9638 болып тіркелген) бекітілген Арнайы есепке алудың жекелеген түрлерін жүргізу мен 
пайдаланудың қағидасының 94-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының Бас прокура-
турасы Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есебі бойынша 
мəліметтердің бар не жоқ екені туралы анықтаманы;

6) тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжаттың 
(жалға беру туралы шарт) көшірмесін ұсынады.

5. Баланы қабылдайтын ата-аналар:
1) сот əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабiлетi шектеулі деп таныған адамдарды;
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2) сот ата-ана құқықтарынан айырған немесе сот ата-ана құқықтарын шектеген адамдарды;
3) өзiне жүктелген мiндеттердi тиiсiнше орындамағаны үшiн қорғаншы (қамқоршы), 

патронаттық тəрбиеші мiндеттерінен шеттетiлген адамдарды;
4) егер олардың кінəсінен бала асырап алудың күшi жойылса, бұрынғы бала асырап 

алушыларды;
5) бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап 

алуы мүмкін болмайтын аурулар болған кезде;
6) тұрақты тұратын жері жоқ адамдарды;
7) баланы қабылдайтын отбасына ресімдеу кезінде қасақана қылмыс жасағаны үшін 

жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдарды;
8) азаматтығы жоқ адамдарды;
9) анасының қайтыс болуына немесе оның ата-ана құқықтарынан айырылуына байланы-

сты баланы кемінде үш жыл іс жүзінде тəрбиелену жағдайларын қоспағанда, тіркелген некеде 
тұрмаған (ерлі-зайыпты болмаған) еркек жынысты адамдарды;

10) қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу кезінде қамқорлыққа алынушы-
ны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейімен 
қамтамасыз ететін табысы жоқ адамдарды;

11) наркологиялық немесе психоневрологиялық диспансерлерде есепте тұратын адам-
дарды қоспағанда тек кəмелетке толған адамдар бола алады;

12). адам өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, халық денсаулығына жəне 
имандылыққа, жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтары, экстремистік 
немесе террористік қылмыстары, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, 
қылмыстық қудалауға ұшырап отырған немесе ұшыраған адамдарды (Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары негізінде 
өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды қоспағанда).

6. Құжаттарды тексеру қорытындылары бойынша Орган өтініш берілген сəттен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде баланы (балаларды) отбасына қабылдауға тілек білдерген тұлғалардың 
тұрғын үйін тексереді, нəтижелері бойынша осы Ережеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайын тексеріп-қарау актісін дайындайды жəне осы Ережеге 3-қосымшаға 
сəйкес баланы қабылдайтын ата-ана болуға үміткер болу мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
қорытынды (бұдан əрі – Қорытынды) шығарады.

7. Қорытындыға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Орган оның 
түпнұсқасын баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына алуға тілек білдірген тұлғаларға 
береді жəне оң Қорытынды алған үміткерлер туралы мəліметтерді Республикалық деректер 
банкіне енгізеді.

8. Баланы қабылдайтын отбасына үміткерлер Кодекстің 118-3-бабына сəйкес балаларды 
Республикалық деректер банкінен өздері тұратын облыстың, республикалық маңызы бар 
қала мен астананың аумағындағы жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған білім беру ұйымынан (бұдан əрі – Ұйым) іріктеуді жүзеге асырады жəне 
балаға баруға автоматты түрде қалыптастырылған жолдаманы алады.

9. Органның Қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жоғары тұрған мемлекеттiк органға (жоғары тұрған лауазымды адамға) 
немесе сот органдарына шағым жасалады.

10. Балалардың тұратын жері бойынша Ұйым:
1) үміткерлерге баланы қабылдайтын отбасына беруге болатын балалар туралы 

мəліметтерді (ата-аналары, жақын туысқандары туралы, денсаулық жағдайы туралы 
мəліметтерді) ұсынады;

2) балалармен қарым-қатынас жасауға жағдай жасайды;
3) баланы қабылдайтын ата-аналарға ұйымдастыру-əдiстемелiк, психологиялық-

педагогикалық көмек көрсетеді; 
4) Республикалық деректер банкінде баланы таңдау нəтижелері туралы мəліметтер енгізеді.
11. Іріктеудің оң нəтижелері болған кезде баланы қабылдайтын отбасының тұрғылықты 

жері бойынша Орган баланы қабылдайтын отбасыны құру туралы бұйрық нысанында 
шешім шығарады жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен 
қабылдайтын отбасы, Орган жəне Ұйым арасында баланы қабылдайтын отбасына беру ту-
ралы шарт жасасады.

3-тарау. Баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына тəрбиелеуге беру
 12. Балалардың мүдделеріне сай келетін жəне балалар өздерінің туыстық қатынасы тура-

лы білмейтін, бірге тұрмаған жəне бірге тəрбиеленбеген жағдайларды қоспағанда, аға-інілер 
мен апа-сіңлілерді (қарындастарды) ажыратуға жол берілмейді. 

13. Он жасқа толған балаларды қабылдайтын отбасына беру олардың келісімімен ғана 
жүзеге асырылады. 

14. Ұйым баланы қабылдайтын отбасына берілген əрбір балаға мынадай құжаттарды:
1) жергілікті атқарушы органдардың білім беру ұйымдарына жіберу туралы туралы шешімі;
2) туу туралы куəлікті (жеке куəлік, паспорт);
3) № 907 бұйрықпен бекітілген № 026/е нысанындағы медициналық құжаттаманы, егу па-

спортын жəне № 063/е нысанындағы медициналық құжаттаманы;
4) бiлiмi туралы құжатты (мектепке дейінгі балалар үшін);
5) баланың өмір сүру жағдайын тексеру актісі;
6) ата-анасы туралы мəлiметтер (ата-анасының қайтыс болғаны туралы куəлiктердiң, сот 

шешiмiнің (ата-аналарды ата-ана құқықтарынан шектеу немесе айыру, ата-аналарды хабар-
ошарсыз кеткен деп тану, қайтыс болған деп жариялау немесе əрекетке қабілетсіз (əрекет 
қабiлетi шектелуi) деп тану) көшiрмелерi, ата-анасының ауруы туралы анықтама, ата-аналарды 
iздестiру туралы анықтама, ата-аналық құқықтардан бас тарту туралы өтініш, адасып қалған (та-
станды) баланы жеткізу туралы акт, баланы денсаулық сақтау ұйымында тастап кету туралы акт;

7) аға-iнiлерiнiң, апа-сiңлiлерiнiң (қарындастарының) жəне басқа да жақын туыстарының 
бар болуы жəне олардың тұратын жерi туралы анықтама;

8) ата-анасы қайтыс болған соң қалған мүліктің тізімдемесін, оның сақталуына жауапты 
адамдар туралы мəліметтерді (бар болған жағдайда);

9) баланың (балалардың) атына тұрғын үй-жайдың бекітілуі туралы құжатты;
10) əлеуметтік жəрдемақы алатын баланың атына дербес шоттың ашылуы туралы шарттың 

көшірмесін, алимент өндiрiп алу туралы сот шешiмiнiң көшiрмесiн ұсынады;
15. Баланы қабылдайтын ата-аналар тұрғылықты жерінің өзгергені туралы күнтізбелік отыз 

күн бұрын Органды жазбаша түрде хабардар етеді. Баланы қабылдайтын ата-аналар облы-
стан, республикалық маңызы бар қаладан, астанадан тыс жерлерге тұрақты тұруға көшкен 
жағдайда баланы қабылдайтын отбасына беру туралы шарт бұзылады.

4-тарау. Баланы қабылдайтын отбасыларды материалдық қамтамасыз ету
16. Баланы қабылдайтын ата-аналарға берілген балалар өздеріне тиесілі алименттер-

ге, мұра болып қалған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жəне ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларынан төленетін зейнетақы жинақтарына, жəрдемақыларға жəне басқа да 
əлеуметтік төлемдерге құқығын, сондай-ақ өзінде бар тұрғын үйге меншік құқығын сақтайды. 
Баланы қабылдайтын ата-аналарға берілген балалардың тұрғын үйі болмаған кезде Қазақстан 
Республикасының тұрғын үй заңнамасына сəйкес тұрғын үй беріледі. 

17. Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тиесілі ақшалай 
қаражатты жəне мүлікті сақтау баланы қабылдайтын отбасына беру туралы шарттың қолданылу 
уақытында қабылдайтын ата-аналарға жүктеледі. 

18. Баланы қабылдайтын ата-аналар балаларға тиесілі алименттерден, мұра болып қалған 
зейнетақы жинақтарынан, жəрдемақылардан жəне өзге де əлеуметтік төлемдерден түсетін 
қаражаттарды пайдаланбайды.

19. Баланы қабылдайтын ата-аналар алты айда бір реттен сиретпей білім беру Ұйымына 
балалардың денсаулығының жай-күйі жəне оларды тəрбиелеу жөніндегі есептерді, оларды 
күтіп-бағуға бөлінген ақшалай қаражаттың кірісі мен шығысы бойынша жазбаша нысанда 
шығыстарды есеп береді, сондай-ақ олардың мүлкін басқару туралы есепті ұсынады. 

20. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 
ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы 
төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 1193 қаулысына сəйкес қабылдайтын отбасында балаларды тəрбиелегені үшін баланы 
қабылдайтын əрбір ата-анаға ақы төлеу бір жылға дейін еңбек өтілі бар білім саласындағы 
санаты жоқ біліктілігі орта деңгейдегі (В4-4) негізгі персоналдың лауазымдық айлықақысы 
мөлшері есебімен жүргізіледі.

Баланы қабылдайтын отбасы туралы ережеге 1-қосымша
нысан

Астана жəне Алматы қалаларының, 
аудандардың жəне облыстық маңызы 
бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органы ________________________

________________________________
________________________________

мекенжайы бойынша тұратын, телефоны 
_______________________

________________________________
________________________________

(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
жəне жеке сəйкестендіру нөмірі)

Өтініш

Біз, ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                 (баланы қабылдайтын ата-ана кандидаттарының Т.А.Ə.) 
_________________________________________ мекенжайы бойынша тұратын
                  (білім беру ұйымының атауы) 
____ баланы (балалардың санын көрсету):
1.________________ балалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне 
жеке сəйкестендіру нөмірі, туған жылы, туу туралы куəліктің №, 
2.________________ балалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне 
жеке сəйкестендіру нөмірі, туған жылы, туу туралы куəліктің №, 
3.________________ балалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне 
жеке сəйкестендіру нөмірі, туған жылы, туу туралы куəліктің №, 
4.________________ балалардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне 
жеке сəйкестендіру нөмірі, туған жылы, туу туралы куəліктің №
баланы қабылдайтын ата-ана болуға мүмкіндігі туралы қорытынды беруді сұраймыз.
Тұрғын үй-тұрмыстық жағдайымызды тексеріп-қарауға қарсы емеспіз.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мəліметтерді пайдалануға 

келісім береміз.

20__ жылғы «___» ____________   тұлғалардың қолдары

Баланы қабылдайтын отбасы туралы ережеге 2-қосымша
нысан

Бекітемін:
Білім бөлімінің (басқармасының) басшысы

_________________________________
«___»___________20___

Баланы (балаларды) отбасына қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын тексеріп-қарау

АКТІСІ

Тексеріп-қарау жүргізілген күн ______________________________________
Тексеріп-қарауды жүргізген _________________________________________
(тексеріп-қарауды жүргізген адамдардың тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда), лауазымы, жұмыс орны) _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 
органның мекенжайы жəне телефоны: 
__________________________________________________________________
1. _________________________________________________________________
(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған жылы) 
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайлары тексерілді.
Жеке басын куəландыратын құжат _____________________________________
Тұрғылықты жері (тіркеу орны бойынша) _______________________________
Нақты тұрғылықты жері ______________________________________________
Білімі ______________________________________________________________
Жұмыс орны ________________________________________________________
(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған жылы) ____________________________ 
____________________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжат _____________________________________
Тұрғылықты жері (тіркеу орны бойынша) _______________________________
Нақты тұрғылықты жері ______________________________________________
Білімі ______________________________________________________________
Жұмыс орны ________________________________________________________

2. Тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларының жалпы сипаттамасы
Тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжат _________________________
____________________________________________________________________
Тұрғын үйдің меншік иесінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Жалпы көлемі __________ (ш.м.) тұрғын көлемі ___________ (ш.м.)
Тұрғын бөлмелердің саны _________, тіркеуде тұрғандар __________________ 
(тұрақты, уақытша)
Тұрғын үйдің жайлылығы 
__________________________________________________________________
(абаттандырылған, абаттандырылмаған, ішінара жайлы)
Санитариялық-гигиеналық жай-күйі 
___________________________________________________________________
(жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз)

Тұрғын үй туралы қосымша мəліметтер (балаға арналған жеке жатын орны, 
сабақ дайындауға, демалуға арналған орынның, жиһаздардың жəне т.б. бар болуы) 
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Отбасының бірге тұратын басқа мүшелері:

Тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Туған күні Жұмыс орны, қызметі 
немесе оқу орны

Туыстық 
қатынастары

Ескерту

4. Отбасының табысы туралы мəлімет: жалпы сома _____________, 
оның ішінде жалақы, басқа да табыстар 
___________________________________________________________ (жазу).
5. Баланы отбасына қабылдайтын отбасының сипаттамасы (отбасындағы адамдар 

арасындағы өзара қарым-қатынас, олардың жеке қасиеттері, қызығушылығы, балалармен 
қарым-қатынас тəжірибесі, барлық отбасы мүшелерінің балаларды қабылдауға дайындығы)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына қабылдау себебі: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Қорытынды (баланы (балаларды) қабылдайтын отбасына беру үшін жағдайдың 
бар болуы) 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________ ________________
 (қолы) (тегі, аты-жөні) 
_______________
 (күні)
Таныстық: _________________________________________________________________
Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) (баланы қабылдайтын ата-ата болуға үміткерлердің қолы)

Баланы қабылдайтын отбасы туралы ережеге 3-қосымша
нысан

Баланы қабылдайтын ата-ана болуға үміткер болу мүмкіндігі 
(мүмкін еместігі) туралы 

ҚОРЫТЫНДЫ

Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған жылы: 
______________________________

Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған жылы: ______________________________
Тұратын мекенжайы: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Отбасының сипаттамасы: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Білімі жəне кəсіптік қызметі _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Денсаулық жай-күйінің сипаттамасы __________________________________
_________________________________________________________________
Баланы отбасына тəрбиелеуге қабылдауға себеп________________________
_________________________________________________________________

Баланың кандидатурасы бойынша тілектері____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Қорытынды 
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
лауазымы, Т.А.Ə. (бар болса), 
күні, қолы, мөрдің орны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14425 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 1 қараша            №629           Астана қаласы

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік 
аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу 
органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының 

және білім беру бағдарламаларының тізілімін 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 
10) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу ор-
гандарын тану жəне танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйым-
дарының жəне білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (А. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жəне мерзімді баспа басылымдарында ресми 
жариялау үшін елтаңбалы мөрмен куəландырылған электрондық қағаз данасын қоса бере 
отырып жолдауды;

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Респуб-
ликасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол қоюға 
уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым вице-
министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 1 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген

 
Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидалары
 1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне білім 
беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағида) «Білім ту-
ралы» 2007 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленген. 

2. Қағида Қазақстан Республикасының аумағында білім беру ұйымдарын жəне білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеуді жүзеге асыратын аккредиттеу органдарын, оның ішінде 
шетелдік аккредиттеу органдарын тану тəртібін регламенттейді жəне танылған аккредиттеу 
органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне білім беру бағдарламаларының 
тізілімін қалыптастыру тəртібін белгілейді. 

3. Осы қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) аккредиттелген білім беру бағдарламасы – аккредиттеу органдарында мазмұны мен 

бағыттарының (міндеттерінің) белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) 
сəйкестігін тану рəсімінен өткен білім беру бағдарламасы (мамандығы);

2) Аккредиттелген білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан əрі – 3-Тізілім) – аккре-
диттелген білім беру бағдарламаларының (мамандықтардың) тізбесі;

3) аккредиттелген білім беру ұйымдары – аккредиттеу органдарында білім беру қызмет-
терінің белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) сəйкестігін тану рəсімінен 
өткен білім беру ұйымдары; 

4) Аккредиттелген білім беру ұйымдарының тізілімі (бұдан əрі – 2-Тізілім) – аккредиттелген 
білім беру ұйымдарының тізбесі; 

5) аккредиттеу органдары – стандарттарды (регламенттерді) əзірлейтін жəне өздері 
əзірлеген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру ұйымдарын аккредиттеуден 
өткізетін заңды тұлғалар;

6) аккредиттеу стандарттары (регламенттері) – аккредиттеу органының аккредиттеу рəсіміне 
қойылатын талаптарды белгілейтін құжаттары;

7) білім беру бағдарламаларын аккредиттеу - білім беру бағдарламаларының (маман-
дығының) сапасы туралы объективті ақпарат беру жəне оны арттырудың тиімді тетіктерінің 
бар екенін растау мақсатында аккредиттеу органының олардың белгіленген аккредиттеу стан-
дарттарына (регламенттеріне) сəйкестігін тану рəсімі;

8) білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы туралы объективті 
ақпарат беру жəне оны арттырудың тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатында аккре-
диттеу органының олардың белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) 
сəйкестігін тану рəсімі;

9) институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымы сапасының мəлімделген мəртебесіне 
жəне аккредиттеу органының белгілеген стандарттарына сəйкестігін аккредиттеу органының 
бағалау процесі;

10) мамандандырылған аккредиттеу - білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім 
беру бағдарламаларының сапасын бағалау;

11) Республикалық аккредиттеу кеңесі (бұдан əрі – Кеңес) – уəкілетті орган құрған тұрақты 
негізде жұмыс істейтін алқалық орган.

12) Танылған аккредиттеу органдарының тізілімі (бұдан əрі – 1-Тізілім) –институционалдық 
жəне (немесе) мамандандырылған аккредиттеу өткізу үшін Қазақстан Республикасының 
аумағындағы уəкілетті орган таныған, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 
халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын аккредиттеу 
органдарының тізбесі;

13) уəкілетті орган - білім беру саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

14) ұлттық аккредиттеу – 1-Тізілімге енгізілген ұлттық аккредиттеу органы өткізетін білім 
беру ұйымдары қызметінің (институционалдық аккредиттеу) жəне жекелеген білім беру 
бағдарламаларының (мамандандырылған аккредиттеу) білім беру сапасын қамтамасыз ету 
стандарттарына сəйкестігін бағалау процесі;

15) ұлттық жəне шетелдік аккредиттеу органын тану – заңды тұлғаның білім беру 
ұйымдарын институционалдық аккредиттеуден жəне (немесе) білім беру бағдарламаларын 
мамандандырылған аккредиттеуден өткізу өкілеттігін ресми тану тəртібі;

16) халықаралық аккредиттеу – 1-Тізілімге енгізілген ұлттық немесе шетелдік аккредиттеу 
органы өткізетін білім беру ұйымдары қызметінің (институционалдық аккредиттеу) жəне жеке-
леген білім беру бағдарламаларының (мамандандырылған аккредиттеу) білім беру сапасын 
қамтамасыз ету стандарттарына сəйкестігін бағалау процесі.

2-бөлім. Аккредиттеу органдарына қойылатын талаптар
4. Аккредиттеу органы танылып, уəкілетті органмен 1-Тізілімге енгізілу үшін мынадай 

талаптарға сəйкес болуы тиіс:
1) коммерциялық емес нысанда заңды тұлға мəртебесінің болуы;
2) білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желінің 

толыққанды мүшесі болуы;
3) білім беру ұйымдарын, білім беру бағдарламаларын аккредиттеу міндеттерін орындау 

үшін жеткілікті материалдық ресурстарының болуы;
4) білім беру бағдарламаларын аккредиттеу саласындағы жұмыс тəжірибесі бес жылдан 

кем емес, ғылым кандидаты немесе ғылым докторы, РhD докторы немесе бейіні бойынша 
доктор дəрежелері бар кемінде он тартылған сарапшылардың болуы;

аккредиттеу органдары үшін аккредиттеу рəсімін жүргізу кезінде сарапшылар комиссиясы 
құрамының 3/1 бөлігін құрайтын, ғылым кандидаты немесе ғылым докторы, РhD докторы не-
месе бейіні бойынша доктор дəрежелері бар жəне кəсіби қауымдастықтардың өкілдері болып 
табылатын, білім беру бағдарламаларын аккредиттеу саласында не аккредиттелетін білім 
беру ұйымының мамандар дайындау бейіні бойынша кемінде бес жыл жұмыс тəжірибесі бар 
қазақстандық сарапшылардың болуы қосымша талап етіледі. 

5) білім беру сапасын кепілдендіру үшін стандарттар мен ұсынымдарға сəйкес келетін 
аккредиттеу стандарттарының (регламенттері) болуы қажет.

3-бөлім. Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу 
органдарын тану тəртібі

5. Аккредиттеу органы 1-Тізілімге қосу үшін уəкілетті органға осы Қағидаға 1-қосымшаға 
сəйкес тізбе бойынша өтініш жəне құжаттарды ұсынады.

Қазақстан Республикасының аккредиттеу органы өзінің талаптарға сəйкестігін дəлелдеу 
үшін осы Қағиданың 2-бөлімінде бекітілген құжаттарды ұсынады. 

Аккредиттеу органы танылу үшін уəкілетті органға келесі құжаттарды ұсына отырып 
1-қосымшаға сəйкес өтініш тапсырады:

құрылтай құжаттарының нотариалдық расталған көшірмесі. Егер құрылтай құжаттары шет 
тілінде ұсынылған болса, олардың қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған жəне нотариалдық 
расталған көшірмелері талап етіледі. 

білім сапасын қамтамасыз ету бойынша халықаралық еуропалық желілерде толыққанды 
мүшелігін дəлелдейтін құжатты; 

растайтын құжаттарды қоса бере отырып материалдық ресурстар туралы құжаттарды; 
тартылған сарапшылар туралы құжаттарды;
Заңның 9-1-бабының 3 тармағы негізінде əзірленген аккредитация стандарттары (регла-

менттері);
Шетелдік аккредитеу органдарының құжаттары нотариалдық расталған қазақ немесе орыс 

тілдеріндегі аудармасы беріледі.
6. Осы Қағиданың 5-тармағында көрсетілген құжаттарға аккредиттеу органының уəкілетті 

тұлғасы қол қояды, мөрмен расталады.
7. Аккредиттеу органының 1-Тізілімге қосу үшін ұсынған құжаттары Кеңесте қаралады. 

Кеңестің құрамы уəкілетті органның құрылымдық бөлімшелері мен ведомостволарының, 
өзге орталық атқарушы органдарының басшыларынан, «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының, салалық бірлестіктердің, оның ішінде білім беру ұйымдарының, білім беру 
саласы қызметкерлерінің қоғамдық қауымдастықтарының өкілдерінен қалыптастырылады. 

Кеңес мүшелерінің саны кемінде 9 адам болуы керек.
8. Аккредиттеу органын тану үшін құжаттарды қарастыру мерзімі осы Қағиданың 

10-тармағына сəйкес Қағиданың 5-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдаған күнінен 
бастап отыз жұмыс күнін құрайды.

9. Құжаттарды қарастыру нəтижесі бойынша аккредиттеу органын тану үшін Кеңес аккредит-
теу органын тану жəне 1-Тізілімге қосу немесе танудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

10. Уəкілетті орган Кеңестің шешімі негізінде аккредиттеу органын 5 жылға тану жəне 
1-Тізілімге қосу туралы бұйрық шығарады.

11. Аккредиттеу органын 1-Тізілімде тану бес жылда бір рет расталады.
1-Тізілімдегі аккредиттеу органының өкілеттігін растау үшін аккредиттеу органы тану мерзімі 

аяқталғанға дейін күнтізбелік алпыс күн бұрын уəкілетті органға осы Қағиданың 5-тармағында 
көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Кеңес аккредиттеу органын тану мерзімін ұзарту бойынша құжаттарды қарастыру нəти-
жесі бойынша аккредиттеу органын тану мерзімін ұзарту немесе бас тарту туралы шешім 
қабылдайды. 

12. Аккредиттеу органы қайта ұйымдастырылған жағдайда уəкілетті орган аккредиттеу ор-
ганы өтініш берген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде 1-Тізілімге тиісті өзгерістер енгізеді.

13. Осы Қағиданың 5-тармағына сəйкес ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда, бес 
жұмыс күнінің ішінде аккредиттеу органының өтініші пысықтау үшін қайтарылады.

14. Аккредиттеу органына өзімен үлестес тұлға болып табылатын білім беру ұйымдарына 
институционалдық жəне (немесе) мамандандырылған аккредиттеу жүргізуіне тыйым салынады.

4-бөлім. 1-Тізілім, 2-Тізілім, 3-Тізілімдерді қалыптастыру тəртібі
15. 1-Тізілім осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес заңды тұлғаның деректемелері мен бай-

ланыстары туралы ақпаратты, аккредиттеу органын тану туралы бұйрықтың күні мен нөмірін 
жəне оның əрекет ету мерзімін, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық 
еуропалық желінің толыққанды мүшелігі туралы мəліметтерді қамтиды.

16. Аккредиттеу органы білім беру ұйымын аккредиттеу туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға аккредиттелген білім беру ұйымын 
осы Қағидаға 3-қосымшаға сəйкес 2-Тізілімге енгізу үшін ақпарат (аккредиттеу туралы куəлік) 
ұсынады жəне оны аккредиттеу органының интернет-ресурсында орналастырады. 

Уəкілетті орган үш жұмыс күні ішінде аккредиттелген білім беру ұйымдарын 2-Тізілімге енгізеді. 
17. Аккредиттеу органы білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы шешім қабылдаған 

күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға аккредиттелген білім беру 
бағдарламасын осы Қағидаға 4-қосымшаға сəйкес 3-Тізілімге енгізу үшін ақпарат (аккре-
диттеу туралы куəлік) ұсынады жəне оны аккредиттеу органының интернет-ресурсында 
орналастырады. 

Уəкілетті орган үш жұмыс күні ішінде аккредиттелген білім беру бағдарламаларын 
3-Тізілімге енгізеді. 

18. Аккредиттеу органдары жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесіне дейінгі 
мерзімде уəкілетті органға өткен кезең бойынша осы Қағидаға 5-қосымшаға сəйкес білім беру 
ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы ақпарат ұсынады.

19. Аккредиттеу нəтижелері бойынша аккредиттеу органы қажеттілігіне қарай уəкілеті 
органға білім беру ұйымының қызметінде анықталған жүйелі олқылықтарды жою жөніндегі 
ұсынымдардың көшірмесін жібереді (бар болған жағдайда).

5-бөлім. Аккредиттеу органдарының 1-Тізілімдегі өкілеттігін тоқтату жəне 
1-Тізілімнен шығару тəртібі

20. 1-Тізілімдегі аккредиттеу органдарының өкілеттігі мынадай жағдайларда тоқтатылады:
1) уəкілетті органға осы Қағиданың 15, 20, 21 жəне 23-тармақтарына сəйкес ақпарат 

уақытылы ұсынылмаса; 
2) білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын аккредиттеу нəтижелері бойынша 

уəкілетті органға анық емес немесе бұрмаланған мəлімет берілгені анықталса;
3) аккредиттелген білім беру ұйымымен үлестестік фактісі анықталса.
1-Тізілімдегі аккредиттеу органының өкілеттігін тоқтату мерзімі тоқтату туралы шешім 

қабылдауға негіз болған бұзушылықтарды жойғанға дейін, бірақ алты айдан артық емес 
мерзімге белгіленеді.

21. Аккредиттеу органы 1-Тізілімнен мынадай жағдайларда шығарылады:
1) аккредиттеу органы өз еркімен қызметін тоқтату туралы өтініш берсе немесе аккре-

диттеу органы таратылса;

2) аккредиттеу органы білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық 
еуропалық желілерден шығарылса;

3) 1-Тізілімдегі аккредиттеу органының өкілеттігін тоқтатуға негіз болған бұзушылықтарды 
жоймаса;

4) уəкілетті орган күнтізбелік бір жыл ішінде жүргізген мемлекеттік бақылау шараларының 
нəтижесінде аккредиттеу органы аккредиттеген үш немесе одан артық білім беру ұйымдарының 
білім беру қызметінде аккредиттеу стандарттарында (регламенттерінде) көзделген Қазақстан 
Республикасының білім беру саласындағы заңнама талаптарын ұқсас бұзушылықтар 
анықталса.

22. Аккредиттеу органының 1-Тізілімдегі өкілеттігін тоқтату, аккредиттеу органын 1-Тізілім-
нен шығару Кеңестің шешімі негізінде шығарылатын уəкілетті органның бұйрығымен жүргізіледі.

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігіне 
(білім беру саласындағы уəкілетті орган)

________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)

________________________________________________
________________________________________________

(мекен жайы, БСН)

Өтініш ______________________________
      (заңды тұлғаның толық атауы)

аккредиттеу органы ретінде тануды (растауды) жəне аккредиттеу органдарының 1-Тізіліміне 
енгізуді сұраймын. 

Заңды тұлғаның мекен-жайы ______________________________

Электрондық поштасы ___________________________________

Телефондары ____________________________________________

Факс ___________________________________________________
 
Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Аккредиттеу органдарының тізілімі 

(1-Тізілім) 
№ Аккредиттеу 

органының 
атауы

Аккредиттеу 
органының 

деректемелері 
мен байланы-

стары

Аккредиттеу 
органын 

тану туралы 
бұйрықтың 
берілген күні 
мен нөмірі

Аккредиттеу 
органын 
танудың 
қолданыс 
мерзімі

Кіру мерзімінің баста-
луын көрсете оты-

рып, білім беру сапа-
сын қамтамасыз ету 

жөніндегі халықаралық 
еуропалық желілердің 
толыққанды мүшесі 

болуы. 

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларына 3-қосымша

Нысан
Аккредиттелген білім беру ұйымдарының тізілімі 

(2-Тізілім)
№ Білім беру ұйымы Аккредиттелген білім беру 

ұйымының деректемелері
Аккредиттеудің əрекет 

ету мерзімі

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларына 4-қосымша

Нысан
Аккредиттелген білім беру бағдарламаларының тізілімі 

(3-Тізілім) 
№№ Білім беру ұйымының 

атауы, деректемелері
Білім беру бағдарламасының 

атауы
Аккредиттеудің əрекет 

ету мерзімі

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану жəне 
танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының жəне 

білім беру бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру қағидаларына 5-қосымша

Аккредиттеу органының аккредиттеу туралы есебі 
 ___________________________________________________

(ұйымның атауы) 

1) Аккредиттеу органының толық атауы, орналасқан жері, заңды мекен жайы, құрылымы, 
қызметкерлер штаты;

2) Аккредиттелген білім беру ұйымдарының, білім беру бағдарламаларының атаулары, 
аккредиттеудің өткізілу мерзімі, аккредиттеу стандарттарына (регламенттерге) сəйкестігі, 
ұсынымдар;

3) Аккредиттеу органының білім беру ұйымдарына немесе олардың білім беру бағдарла-
маларына сырттай аудит жүргізілгендігі туралы есеп берілген интернет-ресурстарға сілтемелер. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 19 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14438 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 15 қараша           №659             Астана қаласы

«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, 
техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар 
мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу 

орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі 
тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру 

тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгеріс 
енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық жəне кəсiптiк, орта 

бiлiмнен кейiнгi, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауға, 
сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі тəрбиелеу 
мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидалары бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13418 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 17 наурызда жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, 
техникалық жəне кəсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi 
бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, 
мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру 
қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі ұйымдарын 
қоспағанда, меншік нысанына жəне ведомстволық бағыныстылығына, типтері мен түрлеріне 
қарамастан білім беру ұйымдарында орналастырылады.

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартта-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 
қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты (бұдан əрі - Стандарт) шеңберінде бір балаға есептегенде тəрбиелеу мен оқыту 
бойынша мектепке дейінгі ұйымның ағымдағы шығындары мемлекеттік білім беру тапсыры-
сы көлемінде өтеледі.

Жан басына қаржыландырылған кезде мемлекеттік білім беру тапсырысына тапсырыс 
беруші балаларға мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға арналған қызметтердің құнын мына-
дай жағдайда төлейді:

1) қалмай мектепке дейінгі ұйымға үнемі баратын балаларға;
2) ата-анасының біреуінің (баланың заңды тұлғасының) өтінішінің негізінде мектепке дейінгі 

ұйымда үш жұмыс күні ішінде жоқ болған балаларға;
3) баланың ауруы, медициналық, санаториялық-курорттық жəне өзге де ұйымдарда емделуі, 

сауықтырылуы (анықтама берілгенде), ата-аналарының біреуіне (баланың заңды өкіліне) еңбек 
демалысының берілуі жəне баланың жаз уақытында екі айға дейінгі мерзімде сауықтырылуы 
(өтініші болған кезде) себептері бойынша жоқ болған балаларға.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 
білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта 
елтаңбалы мөрмен куəландырылған қағаз данасын қоса бере отырып жолдауды;

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына енгізу үшін жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне 
халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Қаржы министрі
___________ Қ. Бишімбаев  ___________ Б. Сұлтанов
2016 жылғы 8 желтоқсан   2016 жылғы 14 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14698 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 16 қараша             №660             Астана қаласы

«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, 
аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік 

ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы 

№ 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестат-

тау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 30 
мамырдағы № 81 (1307) санында жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін 
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне 
ағымдық бақылаудың, оларды аралық жəне қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Мектепке дейінгі жəне орта білім 
департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 

ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
_____________ С. Жасұзақов  _____________ А. Мұхамедиұлы 
« » _____________ 2016 жыл  « » _____________ 2016 жыл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 16 қарашадағы 
№660 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы 
№ 125 бұйрығымен бекітілген

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық 
бақылаудың, оларды аралық жəне қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, 
оларды аралық жəне қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі (бұдан əрі - Ереже) 
«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 19) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық жəне қорытынды аттестаттаудың тəртібін 
айқындайды.

2. Осы Ережеде мынадай анықтамалар қолданылады:
1) білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау - бұл жалпы білім беретін оқу бағдар-

ламасына сəйкес ағымдағы сабақ барысында мұғалім жүргізетін білім алушылардың білімдерін 
жүйелі тексеру;

2) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пəнін оқып аяқта-
ғаннан кейін оның бөлігінің немесе барлық көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау 
мақсатында жүргізілетін рəсім;

3) білім алушыларды қорытынды аттестаттау - білім алушылардың тиісті білім беру 
деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында қарастырылған оқу пəндерінің көлемін 
меңгеру дəрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рəсім.

2-тарау. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау,
аралық аттестаттау жүргізудің тəртібі

3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды барлық оқу пəндері бойынша 
мұғалімдер 2-11 (12)-сыныптарда оқу жылының бірінші тоқсанынан (жарты жылдығынан) 
бастап жүргізеді.

1-сыныптың бірінші жартыжылдығында оқу материалын меңгеру деңгейіне баға қойылмайды.
4. 2-11 (12)-сыныптардың білім алушыларының пəндер бойынша жылдық бағасы тоқсандық 

(жартыжылдық) бағалардың негізінде қойылады.
5-11 (12) сыныптардың білім алушыларының пəндер бойынша қорытынды бағасы 

тоқсандық, жылдық жəне емтихан бағаларының негізінде қойылады.
Тоқсандық, жартыжылдық, жылдық жəне қорытынды бағаларды қайта қарауға рұқсат 

етілмейді. 
5. Бір немесе екі пəннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-4-сыныптардың білім алушы-

лары үшін ауызша, жазбаша немесе тест тапсырмалары нысанындағы бақылау жұмыстары 
қайта ұйымдастырылады. Бақылау жұмыстарының қорытындысы бойынша «3», «4», «5» деген 
бағаларын алған білім алушылар келесі сыныпқа көшіріледі.

6. Бір немесе екі пəннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың 
білім алушылары аралық аттестаттауға жіберіледі. 

Үш немесе одан да көп пəндерден қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-8 (9), 10 (11) 
сыныптардың білім алушылары аралық аттестаттауға жіберілмейді, қайта оқу жылына 
қалдырылады.

1-сынып білім алушылары психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның 
ұсынымдары жəне ата-аналардың (баланың заңды өкілдерінің) келісімі бойынша қалдырылған 
білім алушыларды қоспағанда, қайта оқу жылына қалдырылмайды.

7. 5-8 (9), 10 (11) сыныптардағы білім алушыларды аралық аттестаттау оқу жылы 
аяқталғаннан кейін 31 мамырға дейін жүргізіледі. Аралық аттестаттау оқу пəндерінің тізбесі 
(екіден артық емес), нысандары мен өткізу мерзімдері мектептің педагогикалық кеңесінің (бұдан 
əрі – педагогикалық кеңес) шешімімен белгіленеді.

8. Бір немесе екі пəннен қанағаттанарлықсыз қорытынды бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) 
сыныптардың білім алушылары осы пəндер бойынша қайта аралық аттестаттаудан өтеді. Жазғы 
каникул кезеңінде осы білім алушыларға тиісті пəндер бойынша оқу тапсырмалары беріледі.

9. Қайта аттестаттау оқу жылы аяқталғаннан кейін 3 аптадан соң жүргізіледі. Қайта атте-
статтау кезінде қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған жағдайда, білім алушылар қайта 
оқу жылына қалдырылады.

10. 2-8 (9), 10 (11) сыныптардан келесі сыныпқа барлық оқу пəндері бойынша жылдық жəне 
қорытынды бағалары «3», «4», «5» болған білім алушылар көшіріледі.

11. Барлық оқу пəндері бойынша жылдық бағалары «5» болған 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың 
білім алушылары келесі сыныпқа емтихансыз көшіріледі.

3-тарау. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу тəртібі
12. Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 

меңгеру білім алушылардың міндетті қорытынды аттестаттауымен аяқталады жəне мынадай 
нысандарда өткізіледі:

1) 9 (10) сыныптардың білім алушылары үшін қорытынды бітіру емтихандары;
2) 11 (12) сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихандары.
13. 1-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушыларына қорытынды аттестаттау қарастырылмайды.
14. Қорытынды аттестаттауға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№ 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім 
беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан əрі - МЖМБС) талап-
тарына сəйкес үлгілік жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 (10), 11 (12) 
сыныптардың білім алушылары жіберіледі.

15. Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 
(10) сынып білім алушылары төрт пəннен емтихан тапсырады, оның біреуі таңдау бойынша.

16. 9 (10) сынып білім алушылары үшін қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі: 
1) ана тілі мен əдебиетінен жазбаша емтихан (оқыту тілі бойынша) (гуманитарлық циклдегі 

пəндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің білім алушылары үшін – шығарма, қалған білім 
алушылар үшін - диктант);

2) математикадан жазбаша емтихан;
3) орыс, өзбек, ұйғыр жəне тəжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен ауызша 

емтихан жəне қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен ауызша емтихан;
4) таңдау бойынша пəннен (физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан 

тарихы, дүниежүзі тарихы, əдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) 
ауызша емтихан;

17. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын меңгерген 11 (12) 
сынып білім алушылары бес емтихан түрінде қорытынды аттестаттау тапсырады, олардың 
біреуі таңдау бойынша.

18. 11 (12) сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі: 
1) ана тілі жəне əдебиетінен (оқыту тілі) эссе нысанында жазбаша емтихан: 
2) алгебра жəне анализ бастамалары пəнінен жазбаша емтихан;
3) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;
4) орыс, өзбек, ұйғыр жəне тəжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен жəне қазақ 

тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен тестілеу; 
5) таңдау бойынша пəннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі 

тарихы, əдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) тестілеу.
19. 9 (10) сынып білім алушыларына емтихан жұмыстарының материалдарын облыстардың, 

Астана жəне Алматы қалаларының білім басқармалары (бұдан əрі – білім басқармалары), 11 
(12) сынып білім алушылары жəне республикалық мектептердің 9 (10) сынып білім алушыла-
ры үшін емтихан жұмыстарының материалдарын Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі (бұдан əрі - Министрлік) дайындайды.

20. Негізгі орта білім беру деңгейінің 9 (10) сыныбында диктантқа 2 астрономиялық сағат, 
шығармаға 4 астрономиялық сағат, математикаға (жазбаша) 3 астрономиялық сағат (физи-
ка-математика бағытындағы пəндерді тереңдетіп оқытатын сыныптарда - 4 сағат) бөлінеді.

21. 11 (12) сыныпта эссе жазуға 3 астрономиялық сағат, алгебра жəне анализ бастамала-
рына 5 астрономиялық сағат бөлінеді.

Қорытынды аттестаттаудан өтетін ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін 
мектептің ұсынымдарына сəйкес Білім алушыларды қорытынды аттестаттау жөніндегі ем-
тихан комиссиясының (бұдан əрі - Комиссия) шешімімен емтихан тапсыру кезінде қосымша 
уақыт беріледі.

22. Бір жəне екі пəннен жылдық қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) сыныптардың білім 
алушылары қорытынды аттестаттау өткенге дейін жазбаша немесе тест тапсырмалары ны-
санында қосымша бақылау жұмыстарын орындайды.

23. Білім алушыларды денсаулық жағдайлары бойынша «Технология», «Алғашқы əскери 
дайындық» немесе «Дене тəрбиесі» оқу пəндерінен босату оларды келесі сыныптарға көшіруге 
жəне қорытынды аттестаттауға жіберуге əсер етпейді. 

24. Негізгі орта білім туралы куəлікке қосымшаға енгізілетін оқыған пəндерден «5» деген 
бағасы бар 9 (10) сынып бітірушілеріне «Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың 
түрлері мен нысандарын жəне оларды беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген) (бұдан 
əрі - № 39 бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес негізгі орта білім туралы үздік куəлік беріледі. 

25. Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін оқыған пəндерден бағалары 
«5» болған 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес жалпы 
орта білім туралы үздік аттестат беріледі.

26. Жақсы мінез-құлық танытқан жəне 5-11 (12) сыныптар аралығында барлық пəндерден 
жылдық жəне қорытынды бағалары «5» болған жəне жалпы орта білімі бойынша қорытынды 
аттестаттаудан «5» деген бағаға өткен 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекі-
тілген нысанға сəйкес жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестаты жəне «Алтын белгі» 
белгісі беріледі.

27. Қорытынды аттестаттаудың нəтижесі бойынша:
1) бір немесе екі пəннен қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) жəне 11 (12) сыныптардың 

білім алушылары мектепте тиісті оқу пəндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды 
аттестаттаудан өтуге жіберіледі;

2) үш жəне одан көп пəндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 9 (10) сыныптың білім 
алушылары қайта оқу жылына қалдырылады;

3) үш жəне одан көп пəндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 11 (12) сыныптың 
білім алушыларына «Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы 
№ 289 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 бо-
лып тіркелген) (бұдан əрі - № 289 бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес білім алуды аяқтамаған 
адамдарға берілетін анықтама беріледі.

Келесі оқу жылы аяқталғаннан кейін № 289 бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес білім алуды 
аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама алған білім алушылар мектепте тиісті оқу пəндері 
бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттаудан өтеді.

28. Тиісті оқу пəндері бойынша 9 (10) сыныптардың білім алушылары үшін қайта бітіру 
емтихандарын жəне 11 (12) сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихан-
дарын өткізу мерзімін білім басқармалары, сондай-ақ білім басқармаларының келісімі бойын-
ша аудандық жəне қалалық білім бөлімдері, республикалық мектептердің білім алушылары 
үшін Министрлік белгілейді.

29. Қайта қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарын тестілеу немесе жазбаша 
(эссе), ауызша нысанда мектептер өздігінен əзірлейді.

Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 9 (10) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен 
бекітілген негізгі орта білім туралы куəлік беріледі. 

Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 11 (12) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен 
бекітілген жалпы орта білім туралы аттестат беріледі.

30. Барлық жалпы білім беретін пəндерден үлгеретін білім алушылар қорытынды атте-
статтаудан білім басқармалары басшыларының бұйрықтарымен, республикалық мектептердің 
білім алушылары Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің (бұдан əрі – Министр) 
бұйрығымен мынадай жағдайларда босатылады:

1) денсаулық жағдайына байланысты;
2) І - II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар;
3) жазғы оқу-жаттығу жиындарына қатысушылар, халықаралық олимпиадаларға 

(жарыстарға) қатысу үшін Қазақстан Республикасының құрама командасына үміткерлер.
31. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан босату туралы бұйрықтар мынадай 

құжаттар негізінде шығарылады: 
1) осы Ереженің 30-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген білім алушылар 

санаты үшін «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген, № 035-1/е нысанына сəйкес дəрігерлік-
консультациялық комиссияның қорытындысы;

2) осы Ереженің 30-тармағында көрсетілген білім алушылар санаты үшін мектептің 
педагогикалық кеңесінің шешімінен көшірме жəне мектептің қолдау хаты;

3) осы Ереженің 30-тармағында көрсетілген білім алушылар санаты үшін «Білім беру 
ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы N 
502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне N 4991 болып 
тіркелген) бекітілген нысанға сəйкес білім алушының сабақ үлгерімі туралы табелінің (бұдан 
əрі - табел) телнұсқасы жəне көшірмесі. Табельдің түпнұсқасы оның көшірмесімен сəйкестігі 
тексерілгеннен кейін мектеп əкімшілігіне қайтарылады.

Осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар мектеп басшысының 
қолымен жəне мөрімен расталады.

32. Қорытынды аттестаттау кезеңінде ауырып қалған 9 (10) жəне 11 (12) сыныптардың білім 
алушылары сауыққаннан кейін өткізіп алған емтихандарды тапсырады.

33. 9 (10), 11 (12) сыныптардың бітірушілерін мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауға 
білім алушылар шетелге оқуға түсу үшін кеткенде немесе тұрғылықты орнын шетелге 
ауыстырған жағдайда, растайтын құжаттарын ұсынған кезде жіберіледі жəне ол оқу жылының 
аяқталуына дейін 2 ай бұрын қорытынды бітіру емтихандары немесе мемлекеттік бітіру ем-
тихандары нысанында өткізіледі.

34. Білім алушылардың халықаралық алмасу желісі бойынша шетелге оқуға баратын 
жəне сол жақта білім беру мекемелерін аяқтайтын 11 (12) сыныпты бітірушілер Қазақстан 
Республикасының мектептерінде 11 (12) сынып үшін қорытынды аттестаттаудан өтеді. 
Қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін оларға шетелде оқыған пəндерден алған 
бағаларын, Қазақстан Республикасының мектептерінде алдыңғы сыныптарда алған жылдық 
жəне қорытынды бағаларын есепке ала отырып, № 39 бұйрықпен бекітілген жалпы орта білім 
туралы аттестат беріледі.

Білім алушылардың халықаралық алмасу желісі бойынша шетелге оқуға баратын 11 (12) 
сыныптардың бітірушілері үшін емтихан материалдарын дайындауды мектеп жүзеге асырады.

35. Білім алушылар халықаралық алмасу бағдарламасының толық оқу курсын оқыған 
кезеңде білім алушылардың халықаралық алмасу желісімен кеткенге дейін оқыған Қазақстан 
Республикасының мектептері контингентінің есебінде болады.

36. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған арнайы түзеу мекемелерінде 
жəне жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптардың білім алушылары үшін 
қорытынды аттестаттау өткізу қажеттілігі туралы мəселені білім алушылардың медициналық 
диагнозына сəйкес аудандық, қалалық білім бөлімдері немесе білім басқармасы шешеді.

Арнайы түзеу мекемелеріне қорытынды аттестаттаудың емтихандарының материалдарын 
білім басқармалары əзірлейді.

37. Жазбаша емтихандар 11 (12) сынып білім алушылары бір-бірден, ал 9 (10) сынып 
білім алушылары бір-бірден немесе екіден отырғызылатын үлкен сынып бөлмелерінде өтеді.

Жазбаша жұмыстарды орындау жəне ауызша жауапқа дайындалу үшін білім алушыларға 
мектептің мөртабаны басылған қағаз беріледі. Жұмыстарын орындаған білім алушылар оны 
жоба жазумен (черновикпен) бірге Комиссияға тапсырады.

Жұмыстарын емтиханға арналып бөлінген уақыт ішінде аяқтай алмаған білім алушылар 
сол аяқталмаған қалпында тапсырады.

38. Жазбаша емтихан өтіп жатқан кезеңде (диктанттан басқа) білім алушының 5 минутқа 
сынып бөлмесінен шығуына рұқсат беріледі. Ондай жағдайда ол жұмысын Комиссияға тапсы-
рады, емтихан жұмысына білім алушының шығып келген уақыты жазылады.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін үзіліске арналған ұзақтау уақыт 
ұсынылады.

39. Жазбаша емтихан жəне тестілеу аяқталғаннан кейін білім алушылардың жұмыстарын 
Комиссия мүшелері мектеп ғимаратында тексереді.

Тексерілмеген жұмыстар мектеп басшысына сақтау үшін тапсырылады. Тексеру кезінде 
қателердің асты сызылады. Жалпы орта білім курсы бойынша эсседе қателердің саны жеке 
көрсетіледі.

Математика пəні бойынша «2» жəне «5» деген бағалар қойылған жазбаша жұмыстарға 
мектеп Комиссиясы пікір жазады.

Оқыту тілі бойынша қайта жазбаша емтихан нысанын мектептің Комиссиясы белгілейді.
9 (10) сыныптағы шығарма жəне 11 (12) сыныптағы эссе екі бағамен, негізгі жəне жалпы 

орта білім беру курсындағы математикадан жазбаша емтихан жұмысы бір бағамен бағаланады.
40. Мектептердің барлық сыныптарындағы жазбаша емтихан жұмыстары жергілікті уақытпен 

таңертеңгі 9 сағат 00 минутта басталады. Ерекше жағдайларда осы Ереженің тармақтарын 
сақтау үшін (мектепте білім алушылардың саны көп болғанда) емтихандарды 2-3 лекпен 
өткізуге жол беріледі.

Эссе тақырыптары салынған пакеттер білім алушылардың жəне мектептің Комиссия 
мүшелерінің қатысуымен емтиханның басталуына 15 минут қалғанда ашылады.

Математикадан материалдар салынған пакеттер 9 жəне 11 сыныптарда ұсынылған тапсыр-
малар шартының дұрыстығын тексеру үшін мектептің Комиссия мүшелерінің ғана қатысуымен 
емтихан басталудан 1 сағат бұрын ашылады.

41. Ауызша емтиханда жауап дайындау үшін білім алушыға кемінде 20 минут уақыт беріледі. 
Егер білім алушы билет бойынша сұрақтарға жауап бермесе, Комиссия оған екінші билет алуға 
рұқсат етеді (бұл жағдайда баға 1 балға төмендейді).

42. Тестілеу МЖМБС-ға сəйкес «Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі - ҰТО) əзірлеген тест тапсырмаларының көмегімен осы 
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(Соңы. Басы 30-бетте) 

(Соңы 32-бетте) 

Ереженің 18-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген оқу пəндері шегінде 
өткізіледі.

43. 11 (12) сыныпта тестілеуге əр пəн бойынша 80 минут бөлінеді.
44. Тест нəтижелерін тексеруді мектеп жанынан қалыптастырылған Комиссия сол күні 

өздеріне ұсынылған дұрыс жауаптар кодына сəйкес мектепте жүзеге асырады.
45. Тестілеуге қатысушылардың жалпы деректер базасын қалыптастыруды ағымдағы 

жылғы 1-30 наурыз аралығында бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен ҰТО жүзеге асыра-
ды. Білім алушылар туралы деректерді мектеп ҰТО-ға оның филиалдары арқылы жолдайды. 

46. Тест тапсырмаларының саны жəне нысаны, тестілеуге арналған жауап парағының ны-
саны əр пəн, бейін жəне оқыту тілі бөлінісінде жасалған тест ерекшеліктерімен анықталады. 
Тест ерекшеліктерін ҰТО əзірлейді.

47. 9 (10), 11 (12) сыныптарда əрбір пəн бойынша ауызша немесе жазбаша емтихандар, 
тестілеулер жəне 5-8, 10 (11) сыныптарда сыныптан-сыныпқа көшіру естихандары өткеннен 
кейін Комиссия сол күні білім алушыларға емтихан бағасы мен қорытынды бағаларын қояды 
жəне оларды осы Ережеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Негізгі орта жəне жалпы орта 
білім деңгейлеріндегі оқу курсының емтихан (тестілеу) жəне қорытынды бағалардың қағаз жəне 
электронды хаттамасына (бұдан əрі – Хаттама) енгізеді. Хаттамаға мектеп Комиссиясының 
мүшелері қол қояды.

48. Оқу сабақтары ұйымдастырылған емдеу мекемесінде емделіп жатқан білім алушыларға 
қорытынды баға қою кезінде олардың осы емдеу мекемесінің жанындағы мектепте (сыныпта 
немесе топта) алған тоқсандық (жартыжылдық) жəне жылдық бағалары ескеріледі.

49. Білім алушылардың ауызша емтиханда алған бағалары оларға осы сыныптағы немесе 
топтағы емтихан аяқталғаннан кейін хабарланады. 

Білім алушының жазбаша өтінішінің негізінде мектептің Комиссиясы төрағасының 
қатысуымен оған жазба жұмыстарын тексеру нəтижелерімен танысуға мүмкіндік беріледі.

50. Кезекті емтиханнан «2» деген баға алған 9 (10) жəне 11 (12) сыныптардың білім алу-
шылары келесі емтиханға жіберіледі.

51. Пəн бойынша қорытынды бағаларды шығару кезінде төмендегілерді басшылыққа 
алу керек:

1) пəн бойынша қорытынды баға ағымдағы оқу жылының тоқсандық (жартыжылдық) 
бағалары ескеріле отырып, жылдық жəне емтихан бағаларының негізінде анықталады (емти-
хан бағасы «4», «5» болған жағдайда ескеріледі);

2) емтихан бағасы қанағаттанарлықсыз болған жағдайда оң қорытынды баға қойылмайды;
3) қорытынды баға емтихан бағасынан жоғары болмайды.
52. Білім алушы жазбаша жұмысы үшін қойылған бағамен немесе тестілеу нəтижесімен 

келіспеген жағдайда, емтихан бағасы жарияланғаннан кейінгі келесі күні 13 сағат 00 
минутқа дейін аудандық, қалалық білім бөлімдерінің, білім басқармаларының, сондай-
ақ республикалық мектептердің білім алушылары үшін Министрліктің жанынан құрылған 
Комиссияға шағымданады.

53. Қорытынды аттестаттау өткізу үшін ағымдағы жылғы 1 ақпанға дейінгі мерзімде Комиссия 
мектеп директорының бұйрығымен мектептер жанында, білім бөлімі басшысының бұйрығымен 
аудандық, қалалық білім бөлімдері жанында, басқарма басшысының бұйрығымен білім 
басқармалары жанында жəне Министрдің бұйрығымен Министрлік жанында (республикалық 
мектептер үшін) құрылады.

54. Мектеп жанынан құрылған Комиссия құрамына пəн мұғалімдері жəне мектеп 
директорының орынбасарлары (болған жағдайда), қоғамдық ұйымдардың (болған жағдайда) 
жəне ата-аналар комитетінің өкілдері кіреді. Комиссияны мектеп директоры немесе оның ор-
нын алмастырушы тұлға басқарады.

Мектеп жанындағы Комиссия мүшелерінің саны негізгі жəне орта мектепте бір бітіруші сы-
нып-кешен болған кезде кемінде бес адамнан жəне негізгі жəне орта мектепте екі жəне одан 
көп бітіруші сынып-кешен болған кезде кемінде жеті адамнан тұрады.

55. Аудандық, қалалық білім бөлімдері жанындағы Комиссия құрамына пəн мұғалімдері, 
білім бөлімдерінің, қоғамдық ұйымдар мен ата-аналар комитетінің өкілдері, сондай-ақ білім 
бөлімі қызметкерінің арасынан тағайындалған хатшы енеді. Комиссияны білім бөлімінің бас-
шысы немесе оның орнын алмастырушы тұлға басқарады.

56. Білім басқармасы жанындағы Комиссия құрамына пəн мұғалімдері, білім басқармасының 
мамандары, қоғамдық ұйымдардың жəне ата-аналар комитеттерінің, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері, сондай-ақ білім басқармасы қызметкерлерінің арасынан тағайындалған 
хатшы кіреді. Комиссияны білім басқармасының басшысы немесе оның орнын алмастырушы 
тұлға басқарады.

57. Министрлік жанындағы Комиссия құрамына пəн мұғалімдері, Министрлік жəне 
Министр лікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері, қоғамдық ұйымдардың 
жəне ата-аналар комитеттерінің өкілдері, сондай-ақ Министрлік қызметкерлері арасынан 
тағайындалған хатшы енеді. Комиссияны Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі басқарады. 

58. Мектеп жанынан қалыптастырылған Комиссия келесі іс-шараларды жүзеге асырады: 
1) білім алушылар, педагогтер мен ата-аналар үшін қорытынды аттестаттау өткізу 

мəселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
2) 11 (12) сынып білім алушыларының оқыту бейінін ескере отырып таңдаған пəндерінің 

тізбесін көрсете отырып қорытынды аттестаттау тапсыратын 11 (12) сынып білім 
алушыларының тізімін қалыптастыру жəне ҰТО филиалына ағымдағы жылғы 1 наурызға 
дейінгі мерзімде жолдау; 

3) емтихандарды, сондай-ақ тестілеуді, эссенің үлгілік тақырыптары, қорытынды 
аттестат таудың сұрақтары мен тапсырмалары бойынша сынама емтихандар өткізу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру; 

4) қорытынды аттестаттау өткізу уақытына кезекшілер құрамын қалыптастыру жəне 
кабинеттерді қажетті техникалық жабдықтармен (тыңдалым үшін магнитафон) қамтамасыз ету;

5) 9 (10) жəне 11 (12) сынып білім алушыларының, оның ішінде жалпы орта білім туралы 
үздік жəне «Алтын белгі» аттестаттарын алуға үміткерлердің жазбаша емтихан жұмыстарын 
қарау жəне ауызша емтихан жауаптарын тыңдау, тестілеу нəтижелерін тексеру;

6) жазбаша емтихан жұмыстары, тесттілеу аяқталғаннан кейін жəне ауызша емти-
хан тыңдалғаннан кейін Хаттаманың электронды нұсқасын білім бөлімдеріне немесе 
басқармаларына жолдау;

7) тестілеу нəтижелерін беру жəне пайдалану;
8) осы Ережеге 2-қосымшаға сəйкес тестілеу нəтижелерінің балдарын Тестілеу балдарын 

жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласына сəйкес бағаларға 
ауыстыру;

9) апелляцияға түскен ұсыныстардың негізділігін қарау жəне шешім қабылдау.
59. Аудандық, қалалық білім бөлімі, білім басқармасы, Министрлік жанынан 

қалыптастырылған Комиссиялар келесі іс-шараларды жүзеге асырады:
1) білім алушылар, педагогтер мен ата-аналар арасында қорытынды аттестаттау өткізу 

мəселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
2) қорытынды аттестаттауды, сондай-ақ тестілеуді өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
3) апелляцияға түскен ұсыныстардың негізділігін қарау жəне нақты шешім қабылдау.
60. Жұмыстардың қорытындысын шығару жəне «Алтын белгі» белгісімен марапатталған 

білім алушылардың тізімін бекіту туралы шешімді қабылдау жөніндегі мектеп жанынан 
қалыптастырылған Комиссияның қорытынды отырысы ағымдағы жылғы 12 маусымнан 
кешіктірілмей өткізіледі.

61. Негізгі орта білім туралы үздік куəлік, жалпы орта білім туралы үздік жəне жалпы 
орта білім туралы «Алтын белгі» аттестаттарын жəне «Алтын белгі» белгісін иеленген білім 
алушылардың тізімі мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі.

62. Білім басқармалары жəне республикалық мектептер білім алушыларды қорытынды 
аттестаттау нəтижесі туралы қорытынды мəліметтерді Министрлікке ағымдағы жылғы 20 ма-
усымнан кешіктірмей ұсынады.

63. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау нəтижелері ағымдағы жылғы тамыз айын-
да оқу жылының жұмыс қорытындылары бойынша мектеп жанынан құрылған Комиссияның 
барлық мүшелерінің қатысуымен педагогикалық кеңесте талқыланады. Педагогикалық кеңес 
оқу-тəрбие жұмысының сапасын жақсарту бойынша нақты шаралар қабылдайды.

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, 

оларды аралық жəне қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесіне 1-қосымша

Нысан
 

Негізгі орта жəне жалпы орта білім беру деңгейлеріндегі оқыту курсы үшін 
емтихан (тестілеу) жəне қорытынды бағалардың

ХАТТАМАСЫ
 
_______________________________ бойынша Қазақстан Республикасы 
                     (оқу пəнінің атауы) 
________________________________________________________________
  (облыстың атауы)
________________________________________________________________
  (аудан атауы)
_______________________________________________________________
  (қала (ауыл) атауы) 
_______________________________________________________________
  (мектеп атауы)

Емтихан комиссиясының құрамында:
____________________________________________________________________
Емтихан комиссиясы төрағасының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
____________________________________________________________________
Емтихан алушының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
____________________________________________________________________
                              (ассистенттің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
Білім басқармасынан (Министрліктен) жіберілген емтихан материалдарының пакеті
 _____ сағат ____ минутта ашылды.
Пакетпен жіберілген емтихан (тест) материалдары осы хаттамаға қоса берілді. 
Емтиханға (тестілеуге) келді: 
____________________________________________________________________
                       Білім алушылардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 

Емтиханға (тестілеуге) келген жоқ: 
_____________________________________________________________
                       Білім алушылардың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 

Емтихан (тестілеу) ____ сағат ____ минутта басталды.
Емтихан (тестілеу) ____ сағат ____ минутта аяқталды.
 
Емтихан (тестілеу) нəтижелері бойынша мынадай бағалар қойылды:

№ Емтихан 
тапсырушының Т.А.Ə. 
(бар болған жағдайда)

Жазбаша жұмыстың 
тақырыбы жəне 
нұсқасы, билет №

Емтихан 
бағасы (жа-

зумен)

Жылдық 
бағасы (жа-

зумен)

Қорытынды 
бағасы (жа-

зумен)
1
2

Емтихан комиссиясы мүшелерінің жекелеген білім алушылардың жауаптарының бағалары 
туралы ерекше пікірлері

_________________________________________________________________

Емтиханды (тестілеуді) өткізу күні: «___» __________20__ ж.
Бағаны хаттамаға енгізу күні: «___»__________ 20__ ж.

Комиссия төрағасы   __ __________________ ___________
    Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) қолы
 Емтихан алушы мұғалім   ____________________ ___________
    Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) қолы
 Ассистенттер    ____________________ __________ 
    Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) қолы
     _____________________ __________
    Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) қолы

Ескерту: ұқсас Хатаманың электронды нұсқасы қағаз нұсқамен бірдей қолданылады.

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, 

оларды аралық жəне қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесіне 2-қосымша

Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың 
бағаларына ауыстыру  шкаласы

№ 
р/с

Пəн 2 (қанағат-
танарлықсыз)

3 (қанағат-
танарлық)

4 (жақсы) 5 (өте жақсы)

1 Орыс, өзбек, ұйғыр жəне тəжік 
тілінде оқытатын мектептер 
үшін қазақ тілі

0 – 8 9 – 26 27 – 32 33 - 40

2 Қазақ тілінде оқытатын мек-
тептер үшін орыс тілі

0 – 8 9 – 26 27 – 32 33 - 40

4 Геометрия 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
5 Физика 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
6 Химия 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
7 Биология 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
8 География 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
9 Дүниежүзі тарихы 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60

10 Орыс əдебиеті 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
11 Қазақ əдебиеті 0 – 12 13 - 38 39 -48 49 - 60
12 Ағылшын тілі 0 – 8 9 – 26 27 – 32 33 - 40
13 Француз тілі 0 – 8 9 – 26 27 – 32 33 - 40
14 Неміс тілі 0 – 8 9 – 26 27 – 32 33 - 40
15 Информатика 0 – 6 7 – 13 14 – 20 21 – 27

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 9 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14500 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 16 қараша               №661             Астана қаласы

Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың және балаларды өз отбасына 

тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың 
республикалық деректер банкін қалыптастыру және 

пайдалану қағидаларын бекіту туралы

«Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 118-2 бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын: 

Қоса беріліп отырған Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың жəне балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың 
республикалық деректер банкін қалыптастыру жəне пайдалану қағидалары бекітілсін.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау 
комитеті (М.С. Əбдікəрім) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберсін.

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

КЕЛІСІЛДІ»   КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Сыртқы істер министрі 
министрі   _______________ Е. Ыдырысов
______________Д. Абаев  2016 жылғы «____»_________
2016 жылғы 12 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 16 қарашадағы 
№661 бұйрығымен бекітілген

Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне 
балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың 
республикалық деректер банкін қалыптастыру жəне пайдалану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне 

балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың республикалық 
деректер банкін қалыптастыру жəне пайдалану қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Жетім 
балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне балаларды өз от-
басына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың республикалық деректер банкін 
(бұдан əрі - Республикалық деректер банкі) қалыптастыру жəне пайдалану тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) бала асырап алу жөніндегі агенттіктер - өз мемлекетінің аумағында балаларды асырап 

алу бойынша қызметті жүзеге асыратын жəне «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 
2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (бұдан əрі – Кодекс) 
белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының аумағында осындай қызметті жүзеге асыру 
үшін аккредиттелген коммерциялық емес, шетелдік ұйымдар;

2) Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне ба-
лаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың республикалық 
деректер банкі – жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар тура-
лы, сондай-ақ жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды өз 
отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдар туралы мəліметтерді қамтитын 
дерек тер базасы;

3) Қазақстан Республикасының шет елдердегi мекемелері - Қазақстан Республикасының 
шет елдерде орналасқан дипломатиялық жəне оларға теңестiрiлген өкілдiктерi, сондай-ақ 
консулдық мекемелерi (бұдан əрі – шет елдегі мекемелер);

3. Республикалық деректер банкіне орналастырылған мəліметтер мемлекеттік электрондық 
ақпараттық ресурстар болып табылады.

4. Республикалық деректер банкін: 
1) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қорғаншылық немесе 
қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдары (бұдан əрі – органдар); 

2) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау 
комитеті (бұдан əрі – Комитет);

3) бала асырап алу жөніндегі агенттіктері (бұдан əрі – агенттік);
4) шетелдегі мекемелер; 
5) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Консулдық қызмет департаменті 

(бұдан əрі – Департамент) қалыптастырады. 
2-тарау. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың жəне балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген 
адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру жəне пайдалану тəртібі

1-параграф. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың деректерін қалыптастыру тəртібі

5. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың республикалық 
деректер банкі органдар, Комитет жəне Департамент толтырған жетім балалардың 
жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың сауалнамалары негізінде 
қалыптастырылады.

6. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың республикалық 
деректер банкі келесі бөлімдерден тұрады:

1) балалар банкі;
2) балалар мұрағаты;
3) орналастырылған балалар.
7. «Балалар банкі» бөлімі жетім балалардың жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балалар туралы келесі мəліметтерді қамтиды:
1) баланың сауалнамасы тіркелетін облыстардың (облыстардың, республикалық маңызы 

бар қаланың жəне астананың) атауы;
2) баланың сауалнамасын тіркеу ауданы;
3) бала сауалнамасының нөмірі;
4) баланың сауалнамалық мəліметтері (тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда), туған күні, 

жасы, ұлты, жынысы, жеке сəйкестендiру нөмiрі);
5) есепке алу түрі (бастапқы, өңірлік, орталықтандырылған);
6) орналастыру нысаны (бала асырап алу, қамқоршылық немесе қорғаншылық, патронат, 

баланы қабылдайтын отбасы);
7) диагноз;
8) баланың орналысқан жері туралы мəліметтер (жетім балалардың, ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекеменің атауы, мекенжайы);
9) туысқандары туралы мəліметтер;
10) баланың əлеуметтік мəртебесі;
11) қамқоршылар жəне патронаттық тəрбишілердің, баланы қабылдайтын ата-аналарының 

тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда);
12) отбасыға орналастыру мерзімі (бала асырап алу, қамқоршылық немесе қорғаншылық, 

патронат, баланы қабылдайтын отбасы).
8. «Балалар мұрағаты» бөлімі кəмелеттік жасқа толған, толық əрекетке қабілеттілікке ие 

болған, қайтыс болған себептері бойынша есептен (бастапқы, өңірлік, орталықтандырылған) 
шығарылған жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы ақпаратты 
қамтиды.

9. Жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар қайтыс болған 
жағдайда, олар кəмелеттік жасқа толғанда, кəмелеттік жасқа толғанға дейін толық əрекетке 
қабілеттілікке ие болған, ата-аналарына қайтарылған жағдайда жетім балалар, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың сауалнамасы «Балалар банкі» бөлімінен «Балалар 
мұрағаты» бөліміне көшіріледі.

10. «Орналастырылған балалар» бөлімі отбасыларға орналастырылған (бала асырап 
алу, қамқоршылық немесе қорғаншылық, патронаттық тəрбие, баланы қабылдайтын отбасы) 
себебінен есептен (бастапқы, өңірлік, орталықтандырылған) шығарылған жетім балалар, ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы ақпаратты қамтиды.

11. Шетелдік азаматтар жетім баланы немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
баланы асырап алған жағдайда Департамент асырап алуға берілген баланы Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің м.а. 2015 жылғы 3 сəуірдегі № 11-1-2/130 бұйрығымен 
бекітілген Шетелдіктер асырап алған Қазақстан Республикасының азаматтары болып табы-
латын балаларды Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде есепке қою жəне 
Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11240 болып тіркелген) 
сəйкес Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде жетім баланы немесе ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың сауалнамада тіркеу мерзімін енгізу арқылы 
есепке қояды.

12. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды деректері 
өзгерген жағдайда органдар мəліметтер түскен жеті күн ішінде тиісті өзгерістерді енгізеді.

13. Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыға 
орналастыру (бала асырап алу, қамқоршылық немесе қорғаншылық, патронаттық тəрбие, ба-
ланы қабылдайтын отбасы) туралы мəліметтерді енгізген кезде баланың жетім балалардың 
жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың сауалнамасы автоматты түрде 
«Балалар банкі» бөлімінен «Орналастырылған балалар» бөліміне көшіріледі.

14. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған бала туралы мəліметтерді Республикалық 
деректер банкінде есепке алуды тоқтатуға:

1) ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы тəрбиелеуге отбасыға орналастыру;
2) ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы оның ата-аналарына немесе ата-

анасына қайтару; 
3) ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың кəмелетке толуы немесе мұндай 

баланың өзі кəмелетке толғанға дейін толық əрекетке қабілеттілікке ие болуы;
4) ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың қайтыс болуы;
5) баланың сот тəртібімен хабар-ошарсыз кеткен деп танылуы, қайтыс болған деп жари-

ялануы негіз болып табылады.
2-параграф. Балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген 

тұлғалардың деректерін қалыптастыру тəртібі
15. Балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың 

Республикалық деректер банкін органдар, балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға 
тілек білдірген тұлғалар, агенттіктердің өкілдері балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабыл-
дауға тілек білдірген тұлғалардың сауалнамалары негізінде қалыптастырады.

16. Балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың 
Республикалық деректер банкі келесі бөлімдерден тұрады:

1) асырап алуға үміткерлер;
2) бала асырап алушылар жəне бала асырап алу жөніндегі агенттіктер;
3) тексеруге жататын тұлғалар жəне сауалнамалар;
4) бала асырап алушлардың қара тізімі;
5) қабылданбаған жəне жабылған өтініштер.
17. «Асырап алуға үміткерлер» бөлімі келесі ақпараттарды қамтиды:
1) орналастыру нысаны (бала асырап алу, қамқоршылық немесе қорғаншылық, патронаттық 

тəрбие, баланы қабылдайтын отбасы);
2) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 

13 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын бала-
ларды асырап алуға беру туралы рұқсат беру мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы қорытынды 
беретін комиссияның қызметі мен құрамын айқындаудың қағидаларына сəйкес (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10288 болып тіркелген) балаларды асы-
рап алуға рұқсат беру мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы комиссия қорытындысының мерзімі; 

3) асырап алуға үміткер тұлғаның тіркелген облысы (облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне астананың атауы);

4) асырап алуға үміткер тұлғаның сауалнамасының нөмірі;
5) асырап алуға үміткер тұлғаның сауалнамалық мəліметтері (тегі, аты, əкесінің аты (бар 

болғанда), туған күні, жасы, азаматтығы, отбасылық жағдайы, жеке сəйкестендiру нөмiрі, 
тұрғылықты мекенжайы);

6) асырап алуға үміткер тұлғаның күйеуі (жұбайы) туралы сауалнамалық мəліметтер (тегі, 
аты, əкесінің аты (бар болғанда), азаматтығы, отбасылық жағдайы, жеке сəйкестендiру нөмiрі);

7) бала асырап алу жөніндегі агенттіктің атауы.
18. «Бала асырап алушылар жəне бала асырап алу жөніндегі агенттіктер» бөлімі асырап 

алушылар жəне асырап алынған балалар туралы ақпаратты қамтиды.
19. «Тексеруге жататын тұлғалар жəне сауалнамалар» бөлімі Кодекстің 91-бабының та-

лаптарына балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдар тура-
лы мəліметтерді жəне Кодекстің 85-бабының талаптарына сəйкес ұсынылған құжаттардың 
толықтығы туралы мəліметтерді қамтиды.

20. «Бала асырап алушылардың қара тізімі» бөлімі:
1) сот ата-ана құқықтарынан айырған немесе сот ата-ана құқықтарын шектеген адамдар;
2) Қазақстан Республикасының заңдары жүктеген мiндеттердi тиiсiнше орындамағаны үшiн 

қорғаншы немесе қамқоршы мiндеттерінен шеттетiлген адамдар;
3) сот олардың кінəсінен бала асырап алудың күшiн жойған, бұрынғы бала асырап алу-

шылар туралы мəліметтерді қамтиды.
21. «Қабылданбаған жəне жабылған өтініштер» бөлімінде балаларды өз отбасына 

тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың өз тілегі бойынша Республикалық де-
ректер банкіндегі кейінгі есептен бас тартқан немесе органдар құжаттарын қабылдаудан бас 
тартқан тұлғалардың тізімі қалыптастырылады. 

22. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды асырап алуға тілек 
білдірген шетелдіктер туралы мəліметтерді бала асырап алу жөніндегі агенттіктердің өкілдері 
бала асырап алу жөніндегі агенттіктерге ұсынылған құжаттардың негізінде қалыптастырады. 

23. Шет елдегі мекемелер Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің м.а. 2016 
жылғы 14 маусымдағы № 11-1-2/262 бұйрығымен бекітілген Жетім балаларды, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға тілек білдірген, Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын 
адамдарды, шетелдiктердi есепке алу қағидаларына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13958 болып тіркелген) есепке тіркеу мерзімін енгізу арқылы 
шетелдік азаматтарды Республикалық деректер банкінде Қазақстан Республикасының азаматы 
болып табылатын балаларды асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды.

24. Балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлға туралы 
мəліметтерді Республикалық деректер банкінде есепке алуды тоқтатуға:

1) тұлғаның баланы өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауы;
2) тұлғаның ол туралы мəліметтерді Республикалық деректер банкінде есепке алуды 

тоқтату туралы жазбаша нысандағы еркін түрде жазылған өтініші;
3) тұлғаға баланы өз отбасына тəрбиелеуге қабылдау мүмкіндігін берген мəн-жайлардың 

өзгеруі;
4) тұлғаның қайтыс болуы негіз болып табылады.

3-параграф. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың жəне балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген 

адамдардың деректерін пайдалану тəртібі.
25. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне ба-

лаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың деректерін пай-
далану www. rbd-kopd.kz веб-порталыныда логин жəне пароль арқылы жүзеге асырылады.

26. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 29 маусымдағы 
№ 407 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, 
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жетім балаларды, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу 
қағидаларына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14067 
болып тіркелген) тұлғалардың бала асырап алуға болу мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
комиссияның оң қорытындысы бар жəне Республикалық деректер банкінің мəліметтерін жария 
етпеу туралы міндеттемелерді қабылдаған жағдайда бала асырап алуға тілек білдіргендер 
жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы ақпаратты 
қолданады. 

27. Органдар мен Комитет жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған бала-
лар туралы мəліметтерді жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар 
туралы туынды ақпарат жасау үшін пайдаланады. 

28. Жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы туынды 
ақпарат Кодекстің 118-3-бабының 2-тармағына сəйкес пайдалынады.

29. Кодекстің 62-бабына сəйкес он жасқа келген жетім балалар, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалар туралы туынды ақпаратты Комитеттің интернет-ресурсы-
на орналастыру осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысанда олардың туынды ақпаратты 
орналастыруға келісімі не бас тартуы туралы жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. 

Жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне балалар-
ды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген тұлғалардың республикалық 
деректер банкін қалыптастыру жəне пайдалану тəртібінің қағидаларына 1-қосымша

нысан
_________________________________
_________________________________

 аудандардың, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың 

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның атауы

тəрбиеленуші___________________
 Т.А.Ə. (бар болғанда) 

Өтініш
Мен,__________________________________________________________
  Т.А.Ə. (бар болғанда)
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау 

комитетінің сайтында мен туралы мəліметтер, сондай-ақ фотосуреттерді, атым, жынысым 
жөніндегі ақпаратты, жасым туралы, денсаулығымның жағдайы, мінезімнің ерекшеліктері, 
аға-інілерімнің (апа-сіңлілерім) бар-жоғы туралы мəліметтерді туынды ақпарат ретінде 
орналастыруға келісім беремін (бермеймін).

Өтініш_________________________________________________________,
  Т.А.Ə. (бар болғанда)
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау 

комитетінің сайтында мен туралы мəліметтерді орналастырудың барлық салдары бойынша 
түсіндірген, əлеуметтік педагогтың қатысуымен өз қолыммен жазылған. 

20____жылғы « » _________________________________________
  тəрбиеленушінің Т.А.Ə. (бар болғанда) 
  ________________________________
  əлеуметтік педагогтың Т.А.Ə. (бар болғанда) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14666 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 17 қараша              №663             Астана қаласы

«Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
және асырап алуға жататын балаларды есепке алуды 

ұйымдастыру және олар туралы ақпаратқа қол жеткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы 
№ 16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 24 маусымдағы 53-ө өкімімен 
бекітілген «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын 
қорғау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 9 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік 
құқықтық актілер тізбесінің 26-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жəне асырап алуға жататын 
балаларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 16 
қаңтардағы № 16 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10280 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 3 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

быйрықтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 

алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

бала ларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидалары 
бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған жəне асырап алуға жататын балаларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы 
ақпаратқа қол жеткізу қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке алуды 

ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидалары»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу 
қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау 
комитеті (М.С. Əбдікəрім) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында 
жəне Қазақстан Республикасы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялау үшін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберсін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық

ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

КЕЛІСІЛДІ   КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Деңсаулық
Ақпарат жəне коммуникациялар сақтау жəне əлеуметтік даму министрі
министрі______________ Д. Абаев ______________ Т.Дүйсенова 
30 қараша 2016 жыл  2 желтоқсан 2016 жыл

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
______________ Қ. Қасымов
23 қараша 2016 жыл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 17 қарашадағы 
№663 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы 
№ 16 бұйрығымен бекітілген

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидалары (бұдан əрі 
- Қағидалар) «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 117-бабының 6-тармағына сəйкес 
əзірленген жəне оларды отбасына тəрбиелеуге беру мақсатында жетім балаларды, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы 
ақпаратқа қол жеткізу тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай анықтаулар пайдаланылады: 
1) ата-аналарының (ата-анасының) қамқорлығынсыз қалған бала (балалар) – ата-ана 

құқықтарының шектелуiне немесе олардан айырылуына, хабарсыз кеткен деп танылуына, 
қайтыс болған деп жариялануына, əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабiлетi шектелген деп та-
нылуына, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуiне, бала тəрбиелеуден немесе 
оның құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның ішінде баланы тəрбиелеу немесе 
медициналық ұйымнан алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-ана қамқоршылығы 
болмаған жəне Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өз құқықтары мен 
мүдделерінің қажетті қорғалуын қамтамасыз етуге мұқтаж болған өзге де жағдайларда жалғыз 
ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығынан айырылған бала (балалар);

2) Республикалық деректер банкіндегі жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың бастапқы есебі – бұл жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды анықтаған сəттен бастап есепке алу жəне оларды анықталған жері бойынша 
бір ай ішінде орналастыруды қамтамасыз ету;

3) жетім бала (балалар) – ата-анасының екеуі де немесе жалғыз анасы (əкесі) қайтыс 
болған бала (балалар);

4) Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне бала-
ларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың республикалық 
деректер банкі (бұдан əрі – Республикалық деректер банкі) – жетім балалар, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар туралы, сондай-ақ жетім балаларды, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген 
адамдар туралы мəліметтерді қамтитын деректер базасы;

5) Республикалық деректер банкіндегі жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың орталықтандырылған есебі – бұл Қазақстан Республикасының аумағында 
орналастыруды қамтамасыз ету үшін Республикалық деректер банкіне өңірлік есепке қойған 
сəттен бастап екі ай ішінде орналыстырылмаған жетім балалардың, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың есебі;

6) Республикалық деректер банкіндегі жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың өңірлік есебі – бұл облыста, республикалық маңызы бар қалада жəне 
астанада Республикалық деректер банкіне бастапқы есепке қойған сəттен бастап бір ай 
мерзімде орналастырылмаған жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың есебі.

3. Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды толық жəне 
жан-жақты есепке алу үшiн Республикалық деректер банкінің бастапқы, өңірлік жəне 
орталықтандырылған есебіне алу жүргiзiледi.
2-тарау. Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

есепке алуды ұйымдастыру тəртібі
4. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтауды ата-

ананың қамқорлығының болмауы туралы өздеріне белгілі болған барлық жеке жəне заңды 
тұлғалар жүзеге асырады. 

5. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтаған 
немесе олар туралы ақпарат түскен кезде олар анықталған күннен бастап бір жұмыс күні 
ішінде ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың органы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланың сауалнама-
сына (электронды нысанда) олар туралы мəліметтерді енгізу арқылы Республикалық деректер 
банкінің бастапқы есебіне қояды.

6. Кодекстің 117-бабының 5-тармағына сəйкес жетім балалардың, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың тұратын жері бойынша ауданның, облыстық маңызы бар 
қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың органы олар туралы 
мəліметтер түскен күннен бастап бір ай ішінде баланы отбасына тəрбиелеуге (асырап алуға, 
қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа, баланы қабылдайтын отбасына) беру 
арқылы орналастыруды қамтамасыз етеді .

7. Ауданның, облыстық маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың органы баланың сауалнамасына мынадай а құжаттарды бар болғанда тіркейді:

1) баланың жеке басын куəландыратын құжаттар (туу туралы куəлік, жеке куəлік);
2) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 13 

бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10288 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтары бо-
лып табылатын балаларды асырап алуға беру туралы рұқсат беру мүмкіндігі (мүмкін еместігі) 
туралы қорытынды беретін комиссияның қызметі мен құрамын айқындаудың қағидаларына 
сəйкес балаларды асырап алуға беру туралы рұқсат беру мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
комиссия қорытындысының көшірмесі;

3) ата-анасы (ата-аналары) қайтыс болған бала үшін ата-анасының (ата-аналарының) 
қайтыс болғаны туралы куəліктің көшірмесі;

4) адасып қалған (тастанды) балаға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы акт;

5) ата-аналық құқықтардан бас тартқан балаға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ата-аналық құқықтардан бас тарту жəне бала асырап алуға келісім беру туралы өтініш;

6) тастап кеткен балаға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланы 
денсаулық сақтау ұйымында тастап кету туралы акт;

7) баланың жеке басын куəландыратын құжаты болмаған жағдайда осы Қағидаларға 
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарын тіркеу жəне 
құжаттандыру туралы қолдаухат;

8) адасып қалған (тастанды) балаға осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
тұрғылықты мекенжайын анықтау туралы қолдаухат;

9) адасып қалған (тастанды) балаға осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы актіде көрсетілген мекенжайға бару актісі;

10) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланың туыс-туғандарының 
бар-жоғы туралы анықтама;

11) жетім балалар жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін осы 
Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйым басшысының асырап алуға келісімі;

12) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында жəне одан тыс жерде тұратын туыстарынан, Қазақстан Республикасының азамат-
тарынан асырап алуға ұсынылған балалардан бас тартуларын растайтын қолхат;

13) осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баланың денсаулық жағдайы 
туралы дəрігердің қорытындысы.

14) осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 0-ден 5 жасқа дейінгі баланың 
дамуындағы психологиялық жəне əлеуметтік ерекшеліктер туралы есеп;

15) осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 6 жас жəне одан да асқан 
баланың дамуындағы психологиялық жəне əлеуметтік ерекшеліктер туралы есеп.

8. Осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттардың бірі бар болған жағдайда, 
баланың сауалнамасы түзетілуге тиіс.

9. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды Республикалық 
деректер банкінің бастапқы есебіне қою күні ретінде ауданның, облыстық маңызы бар 
қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың органы баланың 
ресімделген сауалнамасын Республикалық деректер банкінде тіркеген күні саналады.

10. Республикалық деректер банкінің бастапқы есебіне қойылған күннен бастап бір ай 
өткен соң нақты тұрғылықты жері бойынша отбасына тəрбиелеуге орналастырылмаған жетім 
балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар Республикалық деректер банкінің 
өңірлік есебіне автоматты түрде ауыстырылады. 

11. Республикалық деректер банкінің өңірлік есебінде тұрған ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың есебін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың органы жүргізеді.

12. Жетім баланы, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың сауалнамасына 
Республикалық деректер банкінің өңірлік есебі нөмірі берілген күн оны Республикалық дерек-
тер банкінің өңірлік есебіне қою күні болып саналады.

13. Осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттары бар болған жағдайда от-
басына тəрбиелеуге (асырап алуға, қорғаншылық немесе қамқоршылыққа, патронатқа, 
баланы қабылдайтын отбасына) орналастырылмаған жетім балалардың, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың сауалнамалары Республикалық деректер банкінің 
өңірлік есебіне қойылған күннен бастап екі ай ішінде Республикалық деректер банкінің 
орталықтандырылған есебіне автоматты түрде ауыстырылады.

14. Жетім баланы, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың сауалнамасына 
Республикалық деректер банкінің орталықтандырылған есебі нөмірі берілген күн ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы Республикалық деректер банкінің орталықтандырылған 
есебіне қою күні болып саналады.

15. Жалғыз ата-анасы немесе екеуі де:
1) бас бостандығынан айыру орындарында;
2) іздестірілуде;
3) ата-ана құқықтарынан шектелген;
4) ұзақ мерзімді емделуде болған жағдайда балалар Республикалық деректер банкінің 

орталықтандырылған есебіне қойылмайды.
16. Ата-анасы ата-ана құқықтарынан айырылған балалардың сауалнамалары ата-ана 

құқықтарынан айыру туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап алты ай өткен соң 
Республикалық деректер банкінің өңірлік немесе орталықтандырылған есебіне ауыстырылады.

17. Республикалық деректер банкіндегі баланың сауалнамасында қамтылған ол туралы 
деректер өзгерген жағдайда баланың табылған жері бойынша ауданның, облыстық маңызы 
бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың органы мəліметтер түскен 
күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде баланың сауалнамасына мынадай өзгерістерді енгізеді:

ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың ата-аналарының қамқорлығынсыз 
балалардың ата-аналардың (жалғыз ата-анасының) қамқорлығынсыз қалудың (болмауының) 
жайдайы өзгеруі туралы;

ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған бір ұйымнан басқа ұйымға 
ауыстыру туралы; 

кəсіптік оқу орнына оқуға түсу туралы.
18. Баланың табылған жері бойынша ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың органы үш жасқа дейінгі жетім балалардың, 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың фотосуреттерін жылына бір рет, үш 
жастан он сегіз жасқа дейінгілердікін – үш жылда бір рет жаңартады.

19. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың сауалнамалары олар отбасына 
орналасқан жағдайда (қорғаншылық немесе қамқоршылық, патронаттық тəрбие, бала асырап 
алу, баланы қабылдайтын отбасы) кəмелет жасқа толғанға дейін толық əрекетке қабілеттілікке 
ие болған, ата-аналарына (ата-анасына) қайтарылған, сот оларды қайтыс болған немесе ха-
бар-ошарсыз кеткен деп таныған кезде Республикалық деректер банкінің бастапқы, өңірлік 
жəне орталықтандырылған есебінен автоматты түрде алынады.

3-тарау. Жетім балалар жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар 
туралы ақпаратқа қол жеткізу тəртібі

20. Органдар мен Қазақстан Республикасының балалар құқықтарын қорғау саласындағы 
уəкілетті органы «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Республикалық деректер банкіне енгізілген 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы құпиялы ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз етеді.

21. Республикалық деректер банкінің бастапқы, өңірлік жəне орталықтандырылған есебінде 
тұрған ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы ақпаратқа қол жеткізуді орган-
дар мен Қазақстан Республикасының балалар құқықтарын қорғау саласындағы уəкілетті органы 
соттың, прокуратура, ішкі істер органдарының сұрауы негізінде ұсынады, сондай-ақ балаларды 

өз отбасына тəрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдар Республикалық деректер банкінде 
тіркелген жəне Кодекстің 118-3 бабының 1-тармағына сəйкес Республикалық деректер банкінің 
мəліметтерін жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдаған жағдайда іске асырылады.

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Баланың сауалнамасы
«Бала туралы негізгі мəліметтер» бөлімі

Сауалнаманың нөмірі 
________________________

Азаматтығы_______________________________

Деректеме белгіленді    
Жеке сəйкестендiру нөмiрі __________________

Басқа елден келді          
Ұлты ____________________________________

Мұрағат деректері         
Жынысы________________________________

Тегі___________________________
______________

Ана тілі_________________________________

Аты __________________________ Діни көзқарасы___________________________
Əкесінің аты (бар болса)
________________________

Баланың əлеуметтік мəртебесі_____________

Туған күні «____»______ ______жыл Əкесінің болмау себептері_________________
Орналастырудың       бала асырап алу Анасының болмау себептері_______________
ықтимал нысандары  патронаттық 
тəрбиелеу

Жəрдемақы алуы         асыраушысынан айырылу
                                       бойынша жəрдемақы

                                 қамқоршылық              
                                (қорғаншылық)
                    бала қабылдайтын отбасы

                             мүгедектігі бойынша жəрдемақы
                             алименттерді өндіріп алуы

Некеден тыс туылған
нəресте
Қайта жетімдік
Фотосуреттер

«Есепке қою» бөлімі
Бастапқы есепке қою күні «___»______ _____
жыл

Бастапқы есепке қою нөмірі 
_______________

Бастапқы есепке қоюды ұйымдастыру
______________________

Өңірлік есепке қою күні «____»_____ _____ жыл Өңірлік есепке қою 
_____________

Өңірлік есепке қоюды ұйымдастыру
______________________
Орталықтандырылған есепке қою күні «___» 
_____ ____ жыл

Орталықтандырылған есепке 
қою нөмірі _________

Қайдан _____________________________________________________________________
                   (отбасы, перзетхана, арухана, Кəмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы, 
                                      көше (вокзал жəне т.б.), пана үйі, балалар үйі)
Түскен күні «______»___________ _____ жыл

Қазақстан                          Шетел       
Республиканың 
аумағы
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптау-
шысында автоматты түрде іздеу
 ___________________________

Көше (шағын аудан)
____________________________________

Облыс ______________________________ Үй __________________________________

Аудан_______________________________ Корпус ______________________________

Елді мекен (ауыл, қала)
____________________________________

Пəтер _______________________________

«Ата-аналары, аға-інілері мен апа-сіңілілері жəне басқа да туыстары» бөлімі

   Аға-інілері мен апа-сіңілері туралы мəлімет
   Биологиялық ата-аналары туралы мəлімет
   Жақын туыстары туралы мəлімет

Аға-інілері мен апа-сіңілері туралы ақпарат
______________________________________________________________________________

Кім болып келеді ағасы-інісі/апасы-сіңілісі Анықталған адам жоқ/ия
жетім /ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған бала

Азаматтығы 
_______________________________

Бірге тəрбиеленді        
Жеке сəйкестендiру нөмiрі 
___________________________

Балаға келіп тұрады    
Тегі ____________________________

Бала тұрған мекеменің əкімшілігімен 
байланыс ұстайды       

                                       

Аты ___________________________
Əкесінің аты (бар болса) 
_____________________________
Туған күні «____»__________ ____ жыл

______________________________________________________________________________

Тіркелген мекенжайы Тұратын мекенжайы Байланыстар
тіркелген мекенжайымен 
сəйкес келеді                     

Əкімшілік-аумақтық объектілер 
сыныптаушысында автомат-
ты түрде іздеу ______ көше 
______

Əкімшілік-аумақтық объектілер 
сыныптаушысында автомат-
ты түрде іздеу ______ көше 
______

Жұмыс телефо-
ны ____жұмыс орны 
____________

облыс _______________ үй 
___________

облыс _______________ үй 
___________

Үй телефоны_________ 
лауызымы________

аудан _______________ кор-
пус __________

аудан _______________ кор-
пус __________

ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

Елді мекен ________ 
пəтер_____

Елді мекені________ 
пəтер_____

Биологиялық ата-аналар туралы ақпарат
______________________________________________________________________________

 Кім болып келеді анасы/əкесі Аңықталған адам                   жоқ/ия
 Болмаған себептері: қайтыс болды
 баладан бас тартты
 ата-ана құқығынан айырылды
 іздеуде
 қамау орындарында болуы
 ұзақ уақыт емдеуде болуы
 ата-ана құқығының шектелуі
 хабарсыз кетті деп танылуы
 əрекетке қабiлетсiз деп танылуы
 бала ата-аналарынан айырылған
 белгісіз
 анасының сөзінен жазылған
 баласын тастап кеткен
 өмірдің қиын жағдайлары
 сот шешімімен қайтыс болды деп танылған

Азаматтығы_____________________

Жеке сəйкестендiру нөмiрі 
_______________________________
Тегі ____________________________
Аты _____________________________
Əкесінің аты (бар болса) 
____________________________

Туған күні «_____»________ _____ жыл

Балаға келіп тұрады

Бала тұрған мекеменің əкімшілігімен
байланыс ұстайды

Тіркелген мекенжайы Тұратын мекенжайы Байланыстар
тіркелген мекенжайымен 
сəйкес келеді                    

Əкімшілік-аумақтық 
объектілер сыныптаушы-
сында автоматты түрде 
іздеу ______ 
көше ______

Əкімшілік-аумақтық 
объектілер сыныптаушысын-
да автоматты түрде іздеу 
______ 
көше ______

Жұмыс телефоны ____
жұмыс орны ____________

облыс _______________ 
үй ___________

облыс _______________ 
үй ___________

Үй телефоны_________ 
лауызымы________

аудан _______________ 
корпус _______

аудан _______________ 
корпус __________

ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

Елді мекен ________ 
пəтер_____

Елді мекен ________ 
пəтер_____

Жақын туыстары туралы ақпарат
______________________________________________________________________________

Кім болып келеді 
 əжесі
 атасы
 тəтесі
 ағасы

Анықталған адам            жоқ/ия

жетім /ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған бала

Азаматтығы 
_______________________________

Бірге тəрбиеленді          
Жеке сəйкестендiру нөмiрі 
_________________________

Балаға келіп тұрады     
Тегі________________________________

Бала тұрған мекеменің 
əкімшілігімен
байланыс ұстайды        

Аты _________________________________
Əкесінің аты (бар болса) ________________
Туған күні «_____»____________ _____ жыл

______________________________________________________________________________

Тіркелген мекенжайы Тұратын мекенжайы Байланыстар
тіркелген мекенжайымен 
сəйкес келеді

Əкімшілік-аумақтық 
объектілер сыныптаушысын-
да автоматты түрде іздеу 
______ 
көше ______

Əкімшілік-аумақтық 
объектілер сыныптаушысын-
да автоматты түрде іздеу 
______ 
көше ______

Жұмыс телефоны ____
жұмыс орны ____________

облыс _______________ 
үй ___________

облыс _______________ 
үй ___________

Үй телефоны_________
лауызымы________

аудан _______________ 
корпус _______

аудан _______________
корпус __________

ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

Елді мекен ________ 
пəтер_____

Елді мекен ________ 
пəтер_____

«Баланың медициналық картасы» бөлімі

Диагнозы

Дені сау Суми Литтля синдромы
Баланың церебралды 
сал ауру

Функционалдық 
систолалық шу

Перинаталдық жүйке 
жүйесінің зақымдануы 

Гипоскиялық 
-ишемиялық энцифа-
лопиясы

Кішкентай ми Гемиплегиясы

Бір қол-аяқтың сал-
дануы

Мешел Сөйлеу дамуының 
бөгемісі

Психикалық-сөйлеу 
даму бөгемісі

Жүрек дамуының 
кіші аномалиялары

Ми дерттері

Ағза көлемінің кішіреюі Ақыл-ой кемтарлығы Гипотирез
Туа біткен 
саусақсыздық

Қан тамырының ісігі Қояншық

Гемимелия Полимикрогирия Голопрозэнцефалиясы
Гипохромдық анемия Церебрастениялық 

синдромы
Миотоникалық син-
дромы

Шеміршек дамымауы Аллергиялық дер-
матит

Аденоид

Ергежейлік Шала салдану Параплегия 
Даун ауруы Туберкулез 

жуқтырған
Иммун тапшылығы 
вирусіна шалдыққан 

Мерез Ұшық Қатты жəне жұмсақ 
таңдайының жарығы

Шыжың Мидың минимальді 
дисфункциясы

Шекаралық зияткерлік 
жетіспеушілігі 
тапшылығы

Созылмалы гастрит Темір- зарарлы ане-
миясы

Орталық жүйке жүйесінің 
зақымдануы

Қосымша диагноздары

Баланың денсаулығы туралы дəрігердің қорытындысы

Дəрігердің қорытынды шығарған күні «____»__________ ____ жыл

Баланың психологиялық жəне əлеуметтік 
дамуының ерекшелігі бойынша есеп

Психологтың есеп жасаған күні «____»_________ _____ жыл
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(Соңы. Басы 31-бетте) 
«Мүлік туралы мəліметтер» бөлімі

Мүлік

Мүліктің түрі: жылжымайтын мүлік Мүлік бойынша шешім:            сату
                                        жалға беру ештеңе

Мүліктің иесі: иесінің тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса) 

Шарт туралы 
ақпарат

Иелену құқығы: меншік құқығы негізінде
 жалпы меншік немесе үлестік құқығы
Иелену құқығының мұраға құқықтылығы ту-
ралы куəлік
пайда болу негізі: сыйлыққа беру шарты
 сатып алу/сату шарты
 жекешелендіру шарты 
 жалға беру шарты
Ауыртпалығының бар болуы: ия/жоқ
Қорғау хаттының күні «____»______ 
________ жыл
Қорғау хатының №_______________

Мүліктің мекенжайы

Қазақстан Республикасының аумағы Шетел

Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптаушысында автоматты түрде іздеу 
______ көше (шағын аудан) ______
облыс _________________________________  үй __________________________________
аудан _________________________________  корпус _______________________________
Елді мекен ____________________________   пəтер_________________________________

Мүлкінің бар болуы  бар
   жоқ
   үлесі бар

Баспана алу үшін есепке қойылды  алу үшін есепке қойылды
   есепке қойылмаған

Баспана алу үшін есепке қойылған күні «____»________________ ____жыл

Мүліктің түрі: жылжымалы мүлік

Мүліктің түрі: қаржы қаражаттары

Мүліктің иесі: иесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Түрі: банктегі шоты  Қаржы ұйымының бизнес-сəйкестендiру нөмiрi
 зейнетақы қорлары
 депозит
 басқа

Шоттың нөмері Қаржы ұйымының атауы

Ескерту

«Құжаттар» бөлімі
______________________________________________________________________________

Жеке басын куəландыратын құжаттар

Құжаттардың үлгісі:  жеке куəлік   Кім берген: Əділет министрлігі
   туу туралы куəлік  Ішкі істер министрлігі
 паспорт     Азаматтық хал актілерді 
    тіркеу бөлімі
     Əкімдік
     Шетел мелекеттің тіркеу органы

Нөмірі _______________________ Берілген күні «_____» __________ ____жыл
Сериясы _______________________

Қосымша

+ файлды таңдау
№ Файлдың аты Мөлшері Жасалған күні

Басқа құжаттар

Құжаттардың  басқа   Берілген күні «____» ___________ ______жыл
үлгісі: 

Адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы акт
Ата-аналық құқықтардан бас тарту жəне бала асырап алуға келісім беру
туралы өтініш
Баланы денсаулық сақтау ұйымында тастап кету туралы акт
Қазақстан Республикасының азаматтарын тіркеу жəне құжаттандыру 
туралы қолдаухат
Тұрғылықты мекенжайын анықтау туралы қолдаухат
Адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы актіде көрсетілген 
мекенжайға бару актісі
Баланың туыс-туғандарының бар-жоғы туралы анықтама
Жетім балаларға жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған ұйым басшысының

асырап алуға 
келісімі

Қазақстан Республикасының аумағында жəне одан тыс жерде тұратын туыс-
тарынан, Қазақстан Республикасының азаматтарынан асырап алуға ұсынылған 
балалардан бас тартуларын растайтын қолхаттары
 Тууы туралы акт жазбасында балаланың əкесі туралы мəліметтер анасының 
өтініші бойынша жазылғандығын растайтын анықтама
Анасының қайтыс болғаны туралы куəлік
Əкесінің қайтыс болғаны туралы куəлік
Сот шешімі 
Ата-аналық құқықтардан бас тарту жəне бала асырап алуға келісім беру ту
ралы өтініш
 Бала асырап алуға қамқоршының/ патронаттық тəрбилеушінің келісімі
 Туынды ақпаратты жариялауға келісім

Атауы:
Қосымша

+ файлды таңдау
№ Файлдың аты Мөлшері Жасалған күні

Құжаттардың үлгісі: туынды ақпаратты         Берген күні «____» ___________ ______жыл
жариялауға келісім

Баланың шешімі: келісті/ келіспеді

Атауы:

Қосымша 

+ файлды таңдау
№ Файлдың аты Мөлшері Жасалған күні

«Фото альбом» бөлімі
______________________________________________________________________________

Фотосуретті жүктеу

+ файлды таңдау
№ Файлдың аты Мөлшері Жасалған күні

«Оқу, ермегі» бөлімі
______________________________________________________________________________

Мінезі

Жеке 
қасиеттері

көңілді, ақ жарқын, бай-
салды, салмақты, ұқыпты, 
жұмсақ, тілалғыш, байыпты,
тез əсерленгіш, эмоционал-
ды, ақылды, тəжірибелі, 
тəкаппар, өзін-өзі 
сынайтғыш,

Ерік-жігер 
қасиеттері

ержүрек, ұялшақ
абайы, күмəншіл
қыңыр, қайсар,
батыл,
тəуелсіз

Ақыл қабілеті аңғарғыш, баяу, өткір ойлы,
оқымысты, білімді, білімпаз, 
талантты, дарынды

Басқа 
адамдарға
қөзқарасы

мейірімді, жайдарлы,
əділ, сенімді, турашыл, 
ашық, адал, салмақты, 
сенгіш, көпшіл, мейірбан, 
нəзік, жұмсақ, қішіпейіл, 
икемді, ақ көңіл, талапшыл, 
сыпайы, əдепті, зейінді, 
тəрбиелі

Меншікке
қарым-
қатынасы

қолы ашық, ақкөңіл,
ұқыпты

Жұмысқа, 
оқұға 
қөзқарасы 

жауапты, алаңғасар, саналы, 
табанды, еңбекқор, тəртіпті, 
ұқыпты, жинақталған, 
міндеттіБілімінің 

деңгейі
үйретілмеген,
мектеп
жоғары
орта мамандарылған

Ермегі, əуестенуі, қабілеттігі

Немен айналысады
қабілеттері

Жарыстарға, үйірмелерге, өзіндік əрекетіне қатысқан

 «Асырап алуға берілгені туралы» бөлім
______________________________________________________________________________

Баланы қабылдайтын əлеуетті ата-аналар 

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның 
баланы таңдап алуға берген жолдамасының 
нөмірі
______________________________

Бала асырап алуға үміткерлер 
сауалнамасының нөмірі 
____________________

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның ба-
ланы тандап алуға берген жолдамасының күні
«_____»___________ ____ жыл

Азаматтығы 
_______________________________

Жеке сəйкестендiру нөмiрі __________
Тегі _____________________________
Аты _____________________________
Əкесінің аты (бар болса)___________

Туған күні «_____»___________ _____ жыл 

Бас тарту _________________________________________________________________

Тіркелген мекенжайы Байланыстар

Қазақстан                                                Шетел 
Республикасының аумағы                           
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптаушысында 
автоматты түрде іздеу ______ көше ______

Жұмыс телефоны ____
жұмыс орны ____________

облыс _______________ үй ___________ Үй телефоны_________ 
лауызымы________

аудан _______________ корпус __________ ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

елді мекен __________ пəтер __________

«Келу кестесі» бөлімі
______________________________________________________________________________

Қосу
Аптаның күні: _____________________________

______сағат ______ минуттан бастап

______сағат ______ минутқа дейін

Ағымдағы келу кестесі

«Қорғаншылық жəне патронаттық тəрбие» бөлімі
______________________________________________________________________________

Қорғаншылық немесе патронаттық тəрбиелеуге         Орналастыру нысаны: қорғаншылық 
берілген күні «_____»_____ ____ жыл

Қаулының шыққан күні «____»_____________ _____ жыл

Қаулының нөмірі __________

Комиссия қорытындысының күні «_____»___________ _____жыл

Комиссия қорытындысының нөмірі ________________

Қорғаншы туралы мəліметтер
______________________________________________________________________________

Азаматтығы _________________________________
Жеке сəйкестендiру нөмiрі __________________
Тегі _____________________________________
Аты _________________________________________
Əкесінің аты (бар болса)_______________________
Туған күні «______»______________ ______ жыл

  Жəрдемақы алуы
  Туысы

Тіркелген мекенжайы Байланыстар

Қазақстан                                                Шетел 
Республикасының аумағы                           
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптаушысында 
автоматты түрде іздеу ______ көше ______

Жұмыс телефоны ____
жұмыс орны ____________

облыс _______________ үй ___________ Үй телефоны_________ 
лауызымы________

аудан _______________ корпус __________ ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

елді мекен __________ пəтер __________
Қорғаншылыққа немесе патронатқа берілген   Орналастыру нысаны: патронаттық тəрбиелеу
_____ жылғы «_____»_______күні. 
Шарт жасаған ______ жылғы «____»____________күні
Комиссия қорытындысының ______жылғы «_____»__________күні
Комиссия қорытындысының нөмірі ________________
Патронаттық тəрбиешiлер туралы мəлімет
Азаматтығы _________________________________
Жеке сəйкестендiру нөмiрі __________________
Тегі _____________________________________
Аты _________________________________________
Əкесінің аты (бар болса)_______________________
Туған ______ жылғы «______»______________күні 
Жəрдемақы алуы
Туысы

Тіркелген мекенжайы Байланыстар

Қазақстан                                                Шетел 
Республикасының аумағы                           
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптаушысында 
автоматты түрде іздеу ______ көше ______

Жұмыс телефоны ____
жұмыс орны ____________

облыс _______________ үй ___________ Үй телефоны_________ 
лауызымы________

аудан _______________ корпус __________ ұялы телефоны_______ 
Е-mail ____________

Елді мекен __________ пəтер __________

«Есептен алу» бөлімі
______________________________________________________________________________

Есептен алу________ жылғы «_____»_______________күні.  Есептен алу себебі: 
    кəмелетке толуы
     қайтыс болуы
     ата-аналарына қайтарылуы
    асырап алынуы
     кəмелет жасқа толғанға 
    дейін толық
     əрекетке қабілеттілікке ие болуы
 «Есептер» бөлімі
______________________________________________________________________________
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«Орналастыру хронологиясы» бөлімі
______________________________________________________________________________

Орналастыру хронологиясы

Түскен күні Қайдан Қайда Негіздеме

«Жұмысқа орналастыру, интернаттан кейінгі орналастыру» бөлімі
______________________________________________________________________________

Оқу жылы _________________________________________

Бітіруші болып табылады:  9-сынып
   11 (12)-сынып

Шешім:  оқуын жалғастыруда
  басқа себептер
  жұмысқа орналастырылмаған

Қайда оқуға түсті, жұмыс істейді; 

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 

2-қосымша 

нысан
Адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы акт

20 __ жылғы «___» ____________ ____________ қаласы, ауданы
Мен, __________________________________________________________
                              (лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда),
____ сағ ____ мин _______________________________________________
                                                  (Ішкі істер орган бөлінісінің атауы)
азамат(-ша), ішкі істер органының қызметкері _______________________
_______________________________________________________________
 (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), жұмыс орны, лауазымы, мекен-жайы,
 телефоны)
________________________________________________________________
  (баланы тапқан орны, уақыты жəне мəн-жайлары)
табылған баланы жеткізгені туралы осы актіні жасадым.
Баланың белгілері _______________________________________________
  (жынысы, жас шамасы, сөйлей ала ма, ұлты, ерекше белгілері)
________________________________________________________________
Баланың үстіндегі киімдері ________________________________________
Мыналарды анықтау мүмкін болды_________________________________
 (баланың, оның ата-анасының, оларды алмастырытын адамдардың)
________________________________________________________________
  Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), баланың жасы, ата-анасының
  тұрғылықты жері, жұмыс орны, лауазымы,
________________________________________________________________
  іс үшін маңызды басқа да деректер)
________________________________________________________________
  (сырт қарағанда баланың дені сау, ауру, дене жарақаттары бар)
Қолы ________________________________________________________________
            (акт жасаған адамның лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда),
_______________________________________________________________
                   баланы жеткізген адамның Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Бала 20___ жылғы «____» _____ ______ сағ. _____ минутта, _______
___________________________________ тапсырылды.

Қолы____________________________________________________________
                        (ата-анасына, оларды алмастыратын адамдарға)
Бала ____________________________________________ жіберіледі
 (денсаулық сақтау ұйымының атауы, жетім балалар, 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар) 

Баланы қабылдадым_______________________________________________
   (лауазымы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))

Тапсырдым _______________________________________________
            (лауазымы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))

20___ жылғы «___» ____________ сағат _____ минут _____

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 3-қосымша 

нысан
____________________________________________
 (медициналық жəне басқа да ұйымның атауы)
__________________________________
(мекеме басшысының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
____________________________________________
____________________________________________
 (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған күні, балаға
 қатысы (шешесі, əкесі)

Ата-аналық құқықтардан бас тарту
жəне бала асырап алуға келісім беру туралы

ӨТІНІШ

Мен, ________________________________________________________________
________________________________________________________________
    (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
Отбасылық жағдайы _________________________________________________

Нақты тұрғылықты мекен-жайы ____________________________________
Тіркелуі ______________________________________________________________
________________________________________________________________
20___ ж. «__» _________________ перзентханада 
(басқа денсаулық сақтау ұйымында)
_______________________________________________________
   (елді-мекеннің атауы)
туылған баламнан бас тартамын ____________________________________
   (баладан бас тарту себебін көрсету)
________________________________________________________________
    оны мемлекеттің толық қамтамасыз етуіне беруді сұраймын жəне
төмендегіні мəлімдеймін:
 менің баламды Қазақстан Республикасының азаматтары немесе шетелдік азаматтар 

асырап алатынын түсінемін;
 аталған баланы асырап алуға ерікті түрде келісім беремін;
 осы баланы асырап алғаннан кейін бала мен қабылдаушы ата-аналар арасында бала-

ата-ана ретінде үнемі қарым-қатынас орнайтынын түсінемін;
 бала жəне оның немесе оның ана жəне əкесі арасында бұрынғы қарым-қатынастарды 

тоқтататын бала асырап алу мақсатында келісім
беремін;
 маған өз келісімді 20___ ж. «__» ________ дейін кері қайтарып алу мүмкіндігім бар екенін 

жəне аталған күннен кейін келісімімді қайтару мүмкіндігі жоқ екенін хабарлады.
 Осымен жоғарыда аталған мақұлдауларды толық түсінетінімді
мəлімдеймін.
Асырап алушылардың таңдауын қорғаншылық жəне қамқоршылық
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдарға сенемін, асырап
алушыларға жəне асырап алушыларды таңдау бойынша қорғаншылық жəне
қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдарға
наразылық білдірмеймін. Баланы асырап алуға берудің құқықтық салдары
түсіндірілді.
тері-венерологиялық тұрмын (тұрған жоқпын, белгісіз);
психоневрологиялық тұрмын (тұрған жоқпын, белгісіз);
наркологиялық диспансерде тұрмын 
(тұрған жоқпын, белгісіз) есепте (қажет еместі сызып тастау)

 Баланың басқа ата-анасы туралы деректер (өтініш берушінің
 келісімімен беріледі):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), тұратын жері)
Осы өтінішті өз еркіммен жаздым.
Өтінішті жазу күні ______________________________________
Толық Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), ____________________ Қолы _______
Жеке куəліктің мəліметі _________________ (№, кім жəне қашан берілді)
Өтінішті толтыру күні _______________________________________________
Куəгердің арызы (заңмен немесе жағдайға байланысты талап етілсе,
мысалы, сауатсыздық немесе адамның мүгедектігі болған жағдайда)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Келісімді куəландыру үшін тағайындалған уəкілетті адамның куəлігі
Т.А.Ə. (бар болған жағдайда),: ______________________________________
Лауазымы: ___________________________________________________________
 Жоғарыда аталған немесе белгіленген адам (жəне куəгер (лер) осы
күні келіп, аталған құжатқа менің қатысуымен қол қойғанын растаймын.
 (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)) М.О.
Заңгер (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
Психолог (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
Емдеуші дəрігер: (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))

 Ескерту: анасы баласынан перзентханада бас тарпаған жағдайда
еркін нысанда нотариуспен куəландырған өтініш қажет.

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 4-қосымша 

нысан
_______________________________________

(денсаулық сақтау ұйымының атауы)

Баланы денсаулық сақтау ұйымында тастап кету туралы акт

20__ жылғы «___» __________
«_____» ___________ жылы туған, ______________________________
____________________________________________________мекенжайында
тұратын, ___________________________________ мекенжайында тіркелген
(мекенжайы, басқа да мəліметтер кімнің сөзінен жазылған,
төлқұжатының сериясы __________________, _________________ 
берілгенін көрсету) азаматша ______________________________________
             (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), некеде немесе некеде жоқ)
ұл (қыз) баланы туып 20__ жылғы «___» __________ баланы асырап алуға келісімді немесе 

баланы мекемеге толық мемлекеттік қамтамасыз етілуіне уақытша орналастыру туралы өтінішті 
ресімдеген жоқ (баланың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) қандай құжаттың негізінде жазылғанын, 
əкесі жəне басқа туыстары туралы мəлімет бар жоқтығын көрсету).

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне басқа мəліметтер)
Емдеуші дəрігер:
________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), күні, қолы)
Заңгер:
________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), күні, қолы)
Денсаулық сақтау ұйымының басшысы
_______________________________________________________________
  (Т.А.Ə., (бар болған жағдайда) күні, қолы)
М.О.

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 5-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан   _____________________________________
   (ішкі істер органының атауы)

Қазақстан Республикасының азаматтарын
тіркеу жəне құжаттандыру туралы

ҚОЛДАУХАТ

________________________________________________________________
  (баланың тəрбиеленіп жатқан ұйымның атауы)
________________________________________________________________
Сізден Қазақстан Республикасының азаматшасы _____________________
________________________________________________________________
 (азаматшаның Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)), бар мəліметті көрсету)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
тіркеу жəне құжаттандыру туралы мəліметті беруді сұрайды.
Мəлімет баланың мəртебесін анықтау жəне оны одан əрі орналастыру үшін
қажет.

Қосымша мəліметтер жоқ.

Ұйым басшысы   Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 6-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан  _____________________________________
   (ішкі істер органының атауы)

Тұрғылықты мекенжайын анықтау туралы
ҚОЛДАУХАТ

____________________________________________
 (сұраныс жасаған органның атауы)

 
Қорғаншылық жəне қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге
асыратын орган Қазақстан Республикасында тұратын азаматшаның
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), өз балаларын қалдырып немесе тастап
кеткен əйел туралы басқа да бар мəліметтерді көрсету) мекенжайы туралы 
мəліметтерді белгілеу үшін жеке құрамына бағдарлауларыңызды сұрайды.
Анасының немесе туыс-туғандарының тұратын жері анықталған
жағдайда олардың балаға қатысты мүддесін (баланы алып кету келісімі
немесе одан бас тарту туралы жазбаша нотариус куəландырған өтінішін
алу) білулеріңізді сұраймыз.
Аталған мəліметтер баланың мəртебесін растау жəне оны одан əрі
орналастыру үшін қажет.
 
Басшы Т.А.Ə.    (бар болған жағдайда)

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 7-қосымша 

нысан

Адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы актіде
көрсетілген мекенжайға бару актісі

Бару күні________________________________________________________
Барған орынның мекенжайы________________________________________
________________________________________________________________
Тексеру жүргізген қызметкердің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), лауазымы
(білім беру органының, бала тəрбиеленетін ұйымның маманы, əлеуметтік
педагог)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Аталған мекенжайда тұратынын азаматтар туралы мəліметтер, баланың
анасы туралы қандай мəліметтер бар ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), басқа мəліметтер, олар аталған
мекенжайда қай уақыттан бастап тұрады)

Ескерту: Акт үш адамның қолымен (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда),
лауазымын көрсету), білім беру органының дөңгелек елтаңбалы мөрімен
куəландыру.

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 8-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан

Баланың туыс-туғандарының бар-жоғы туралы анықтама

(Тəрбиеленушінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), туған күні,
тəрбиеленіп жатқан ұйымның атауы)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Туыстары________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), тұратын жері, мекен-жайы)
Аталған мəліметтер (тəрбиеленушінің жеке ісінен, көршілерінің, ішкі
істер органдарының мəліметтері бойынша, басқа тұлғалардың сөзінен)
_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ алынды.
Анықтама құзыретті органға ұсыну үшін берілді.
 
Басшы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 9-қосымша 

нысан
Жетім балалар жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған ұйым басшысының асырап алуға келісімі

Бұрыштама мөртабан

Құзыретті органдарға

________________________________________________________________
(бала күтіп-бағылатын білім беру, медициналық жəне басқа да ұйымның атауы)
________________________________________________________________
  (баланың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда))
_______________________________________________________________
___________________ азаматтарға (азаматтығы (өз еркімен көрсетіледі),
тұрғылықты мекен-жайы) асырап алуға келісімін береді.
Бала _________________________________ _______________________ 
бастап дейін_______________________________________________болды.
   (ұйымның атауы)
Болу кезінде балаға ата-анасы, туыс-туғандары келген жоқ.
________________________________________________________________
         (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), мекен-жайын, қорғаншылық жəне
        қамқоршылық жөніндегі функцияларын жүзеге асыратын органның
 бала таңдап алуға берген жолдаманың № жəне күнін көрсету) Қазақстан Республикасының 

азаматтарына ұсынылды.

Ұйымның басшысы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)

М.О.

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 10-қосымша 

нысан

Қазақстан Республикасының аумағында жəне одан тыс жерде тұратын туыстарынан, 
Қазақстан Республикасының азаматтарынан асырап алуға ұсынылған балалардан 

бас тартуларын растайтын қолхат

___________________________________ басшысына
 (бала тəрбиеленетін ұйымның атауы)
 азаматтардан, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда),
 тұратын мекенжайы, телефоны
 _____________________________________________
 _____________________________________________

Біз бала асырап алуға үміткер ретінде білім беру органдарында
тіркелдік (кезектің № жəне күні) ___________________________________
Бізге төмендегі балалар ұсынылды:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
Осымен_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 (бас тарту себептерін көрсету: денсаулығына байланысты, бізге ұқсамайды, 
ауыр науқасты, аға-інілері немесе апа-сіңлілері бар
байланысты аталған балаларды асырап алудан бас тартатымызды растаймыз

 Күні, асырап алушының 
(асырап алушылардың) қолы

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 11-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан

Баланың денсаулық жағдайы туралы дəрігердің қорытындысы
Баланың Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Баланың туған күні
Жынысы
Туған жері
Ұлты (өз еркімен көрсетіледі)
Анасының Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Анасының туған күні мен жылы
Əкесінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Əкесінің туған күні мен жылы
Балалар мекемесінің атауы
- туылғандағы салмағы
- аталған мекемеге түскендегі салмағы
- туылғандағы бойы
- аталған мекемеге түскендегі бойы
Жүктіліктің өту жағдайы:
Бала өмірінің анамнезі
Болған аурулары туралы мəлімет
Балада болған жұқпалы аурулары туралы 
мəлімет
Баланы вакцинациялау туралы мəлімет Вакцинациялау күні, вакцина түрі, сериясы, 

жарамдылық мерзімі, вакцинациялаудан 
кейінгі реакциясы

Туберкулез
Сіреспе

Көкжөтел
Полиомиелит
А гепатиті
В гепатиті
Дифтерия
Қызылша
Қызамық
Эпидемиялық паротит
Туберкулез індетінің бар-жоғына жасалған 
сынама қорытындысы
Вакцинациялаудың басқа түрлері
Баланың медициналық тексерісі
Салмағы кг күні
Бойы см күні
Бас шеңбері: см күні
Шашының түсі Көзінің түсі Терісінің түсі
Баланың объективті мəртебесін сипаттау:
Баланың психикалық қозғаушы дамуын, 
мінез-құлқын жəне əдетін сипаттау
Сүйек-бұлшық ет жүйесі
Перифериялық лимфалық түйіндер жүйесі
Ауыз қуысы
Жүрек-тамыр жүйесі
Тыныс органдары
Көкірек қуысының органдары
Сыртқы жыныс мүшелері
Физиологиялық қызмет атқаруы
Клиникалық-лабораториялық зерттеулердің 
қорытындылары:
Қанның жалпы талдауы
Несептің жалпы талдауы
Билирубинге, АлТ, АсТ жəне тимологиялық 
сына-маға алынған қанның биохимиялық 
талдауының қорытындысы, тексеріс өткізу 
күні
Гепатит маркеріне алынған талдау 
қорытындылары
Иммун тапшылығы вирусына жасалған тал-
дау қорытындылары
Несептің жалпы талдауы
Гельминттерге тексеру
Ішек құртының жұмыртқаларын зерттеуге 
алынатын үлкен дəрет
Тоқ ішектің аузын зерттеуге алынатын талдау
Мамандардың қорытындысы:
Клиникалық диагноз
Денсаулық жағдайы туралы қорытынды:
Денсаулық тобы:
Баланың нығайып өсуін бағалау:
Жүйке-психикалық дамуын бағалау:

Əр бетте тексеру жүргізген дəрігердің қолы, Т.А.Ə. 
(бар болған жағдайда) жəне жеке мөрі көрсетіледі.

Толтыру күні

Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке 
алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу қағидаларына 12-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан

0-ден 5 жасқа дейінгі баланың дамуындағы
психологиялық жəне əлеуметтік ерекшеліктер туралы есеп

Жасы 0-ден 2 айға дейінгі балалар
Ойыншықтармен əрекеттесуі: 

Бала көз алдында қозғалатын сылдырмақты/ойыншықты 
байқайды
Ересектермен байланыс:
Тəрбиешімен байланыс кезінде бала күлімдейді

Жасы 2-ден 6 айға дейінгі балалар
Ойыншықтармен əрекет жасауы:

Бала сылдырмақты ұстайды
Бала сылдырмақпен ойнайды: оны аузына салады, сыл-
дырлатады, бір қолынан екінші қолына ауыстырады
Тілінің дамуы:
Тəрбиешімен байланыс кезінде бала бір дыбыстарды 
айтады
Моторикасының дамуы:
Бала арқасынан етбетінен аунайды
Ересектермен байланыс:
Тəрбиешімен байланыс кезінде бала күлімдейді

Жасы 6-дан 9 айға дейінгі балалар
Ойыншықтармен əрекет жасауы:

Бала кубиктерді қалайды
Тілінің дамуы:
Бала дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың түрлі 
тіркестерін қайталайды (ба-ба, да-да, ма-ма)
Моторикасының дамуы:
Бала сүйеусіз отырады:
Бала алдыға қарай еңбектейді (жылжиды):
Ересектермен байланыс:
Бала таныс тəрбиешіні көтергенде тез тынышталады

Жасы 9 айдан 1 жасқа дейінгі балалар
Ойыншықтармен əрекет жасауы:

Бала ойыншықпен саналы түрде ойнайды: машина-
ны итереді, қуыршақты керуетке салады, құыршақты 
тамақтандырады жəне т.б.
Тілінің дамуы:
Бала дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың түрлі 
тіркестерін қайталайды (ба-ба, да-да, ма-ма), сонымен 
қатар бірнеше бөлек сөздерді айта алады
Моторикасының дамуы:
Бала сүйеінбей, өздігінен жүреді:
Ересектермен байланыс:
Бала таныс тəрбиешіні көтергенде тез тынышталады

1-ден 3 жасқа дейінгі балалар
Ойыншықтармен əрекет жасау:

Бала басқа балалармен рөлдік ойындар ойнайды
Бала бет-аузын қисайтады, адамдарды немесе жануар-
ларды бейнелейді
Топтық ойындарда бала басқа балалармен бірігеді (доп-
пен ойын, карта ойыны)
Тілінің дамуы:
Бала сөйлемдер ауқылы сөйлейді
Моторикасының дамуы:
Бала өздігінен жүреді:
Бала басқалардың көмегімен баспалдақтан түсіп, шығады
Ересектермен байланыс:
Бала таныс тəрбиеші бөлмеден шыққанда жылайды 
(артынан) ереді
Бала көңілсіз болғанда немесе жараланғанда таныс 
тəрбиешісін іздейді
Палатаға кіретін барлық ересектермен байланысқысы 
келеді
Басқа балалармен байланыс:
Бала басқа балаларға қарайды немесе күлімдейді
Іс-əрекеттерінің жалпы деңгейі:
Белсенді емес
Белсенді
Шамадан тыс белсенді
Жалпы көңіл-күйі
Салмақты, байсалды
Эмоционалды, көңілсіз
Тынышсыз, жұбату қиын
Бақытты, разы
3-тен 5 жасқа дейінгі балалар

Тілінің дамуы:
Бала өткен шақта сөйлейді
Бала өз атын жазады
Бала жай сөздерді оқиды
Даму моторикасы:
Қай жастан бастап бала баспалдақтан өздігінен түсіп, 
шығады
Қай жастан бастап бала көмексіз велосипед тебеді
Ересектермен байланыс:
Бала таныс тəрбиеші бөлмеден шыққанда жылайды, 
(артынан) ереді
Бала көңілсіз болғанда немесе жараланғанда таныс 
тəрбиешісін іздейді
Палатаға кіретін барлық ересектермен байланысқысы 
келеді
Бала тəрбиешіге өз эмоциясын сөздермен жеткізеді
Басқа балалармен байланыс:
Бала балалармен ойнауға белсенді қатысады
Балаға басқа балалармен ойнағанды ұнатады
Іс-əрекеттерінің жалпы деңгейі:
Белсенді емес
Шамадан тыс белсенді
Жалпы көңіл-күйі
Салмақты, байсалды
Эмоционалды, көңілсіз
Тынышсыз, жұбату қиын
Бақытты, разы

Əр бетте есепті толтырған маманның қолы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне мөрі.
 
Толтыру күні

Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жəне асырап алуға жата-
тын балаларды есепке алуды ұйымдастыру жəне олар туралы ақпаратқа қол жеткізу 

қағидаларына 13-қосымша 

нысан
Бұрыштама мөртабан

6 жас жəне одан да асқан баланың дамуындағы
психологиялық жəне əлеуметтік ерекшеліктер туралы есеп

Ақыл-ой жəне дене дамуын сипаттау
Дене:

Моторика
Қимылды үйлестіру
Түйсік органдары
Мимика
Ымдау
Ауызша тіл

Эмоционалды:
Сезім білдіру
Үйірлік дамуы
Ақыл-ой:
түсіну + жаңа білімді пайдалану
мектептік даму
əлеуметтік, топтарда – ересектермен – балалармен 
(сенім)
бейтаныс адамдарға сенім
баланың ерекшеліктері
ерекшеліктер
дамымаған жақтары
жастық дамуы (өз жасына сəйкес келеді ме)
Басқа балалармен байланыс:
Басқа балаларға қызығушылық танытады
Балалармен ойнағанды ұнатады
Балалардың ойнына белсенді қатысады
Жұмысының жалпы деңгейі:
Белсенді емес
Белсенді
Шамадан тыс белсенді
Жалпы көңіл-күйі
Салмақты, байсалды
Эмоционалды, көңілсіз
Тынышсыз, жұбату қиын
Бақытты, разы

Əр бетте есепті толтырған маманның қолы, 
Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) жəне мөрі.
Толтыру күні

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14629 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша            №679            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
міндетін атқарушының кейбір бұйрықтарының күші 

жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актiлер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
46-бабының 2-тармағының 2), 4) тармақшаларына жəне 50-бабының 2-тармағына сəйкес 
бұйырамын:

1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2012 жылғы 10 қазандағы № 465 бұйрығы (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8096 болып тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» газетінің 2013 жылғы 6 ақпандағы № 61 (28000) санында жарияланған);

2) «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2012 жылғы 10 қазандағы № 465 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 20 тамыздағы 
№ 357 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9742 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 
жылғы 3 қазанда жарияланған). 

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (А.Б.Жаркенов) 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарын-
да жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберсін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым вице-
министрі А.К. Əмринге жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14599 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 желтоқсан            №696            Астана қаласы

«Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыс 
нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге арналған 

үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сәуірдегі № 

163 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 
44-4) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы 
№573 қаулысымен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін 
үміткерлерді іріктеу қағидаларын іске асыру үшін бұйырамын:

«Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға жəне 
тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сəуірдегі № 163 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7613 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 
2012 жылғы 29 мамырдағы № 274-278 (27352) санында жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес, елдер бөлімінде «Болашақ» халықаралық 

стипендиясының көлемін анықтау үшін шығыстар нормалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Магистр дəрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға (өз 

бетімен түскендер санаты бойынша конкурсқа қатысатын адамдар үшін) арналған үлгілік шартта:
2.1.6-тармақ алынып тасталсын;
2.2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.2.5. Орталық:
1) «Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
2) Оқу орнында оның оқуын ұйымдастыру;
3) Оқу орнында оқуы;
4) осы Шарттың 2.3.22. тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдарында 

не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қазақстан Республикасына не ұлттық 
компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ұйымдарда 
бес жылдық қызмет ету кезеңінде алған Стипендиаттар туралы мəліметтерді пайдалануға. 

Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Əріптестерге, Оқу орнына, 
Жұмыс берушіге жəне əлеуетті жұмыс берушілерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сəйкес мемлекеттік органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.»;

2.3.19-тармағына орыс тілінде өзгеріс енгізілген, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
2.3.22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.22. Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы бойынша 

Қазақстан Республикасының аумағында не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 

Қазақстан Республикасына не ұлттық компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерде орналасқан ұйымдарда үзіліссіз кемінде бес жыл еңбек қызметін жүзеге асыруға.»;

2.3.25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.25. Стипендиат осы шартқа қосымша келісімді жəне кажет болған жағдайда өтеу 

туралы келісімді шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жасасу 
арқылы оған жеке қатысты Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімінде 
көрсетілген барлық, оның ішінде шығыстардың қажетті сомасын өтеу бойынша талаптарды 
орындауға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген комиссияның шешімдерін орындамаған жағдайда, Республикалық 
комиссияның Стипендиатты стипендия тағайындалған күннен бастап жұмсалған шығыстарды 
өтеу шартымен «Болашақ» стипендиясынан айыру туралы мəселелерді қарауына 
бастамашылық жасауға.»;

2.4.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.4.2. Орталыққа «Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау 

жөніндегі комиссия тиісті шешім қабылдау үшін білім процесіне қатысты мəселелерді қарау 
үшін өтініш беруге құқылы.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Phd докторы, бейіні бойынша (маман даярлауға жұмыс 
берушінің тапсырысын ұсынған мемлекеттік қызметшілер, ғылыми, педагог қызметкерлер ара-
сынан) доктор дəрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға арналған үлгілік шартта:

мынадай мазмұндағы 1.3-тармақпен толықтырылсын:
«1.3. Осы Шарттың 2.3.18-тармағына сəйкес стипендиат еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 

Жұмыс берушінің жəне Орталықтың жазбаша келісімімен жұмыс орнын өзгертеді.»;
2.1.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.1.4. Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендия-

сы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімін алған күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Стипендиатқа оған қатысты қабылданған шешімдер туралы 
хабарлауға.»;

2.2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2.2.5. Орталық:
1) «Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
2) Оқу орнында оның оқуын ұйымдастыру;
3) Оқу орнында оқуы;
4) осы Шарттың 2.3.18-тармағына сəйкес бес жылдық еңбек қызметі кезеңінде алған 

Стипендиаттар туралы мəліметтерді пайдалануға.
Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықаралық 

стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Əріптестерге, Оқу орнына, 
Жұмыс берушіге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес мемлекеттік 
органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.

2.3.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.4.Стипендиаттың Оқу орнында оқуы басталған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) 

күн ішінде Оқу орны белгілеген практикасын жəне/немесе тағылымдамасын көрсете отырып, 
Орталыққа жеке оқу жоспарын бекіту үшін ұсынуға.

Жеке оқу жоспарын құру кезінде Оқу орны жүктемені толық жинамауға рұқсат беретін соңғы 
семестрді қоспағанда, толық жүктемемен студенттің (full-time student-күндізгі бөлімнің студенті) 
мəртебесін ұстану үшін талап етілетін сандағы кредитті жинауға.

Орталықта ұсынылған жеке оқу жоспарына ескертулер болған жағдайда оларды алған 
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орталыққа түзетілген жеке оқу жоспарын қайта 
бекіту үшін ұсынуға.

Бекітілген жеке оқу жоспарына осы Шарттың 1.2-тармағына сəйкес оқу мерзімдерін 
ұлғайтуды жəне қосымша қаржы шығындарын тудыратын өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге жол берілмейді.

Орталыққа жеке оқу жоспарының оқу мерзімдерін ұлғайтуға жəне қосымша қаржы 
шығындарына əкеп соқпайтын өзгерістер туралы оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабарлауға.»;

2.3.14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.14. Бекітілген жеке оқу жоспарында көзделген практикадан/ тағылымдамадан 

өту басталғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күн ішінде Стипендиаттың практикадан/
тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру үшін қажетті құжаттарды, ол Қазақстан Республикасының 
аумағында өтетін болса, Жұмыс берушіге ұсынуға. Қарсы жағдайда, Орталыққа жəне Жұмыс 
берушіге практиканың басталу жəне аяқталу мерзімін көрсете отырып, практикадан өту ор-
нынан ресми хатты ұсынуға.»;

2.3.18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.18. Бекітілген жеке оқу жоспарында көзделген оқудың толық курсын аяқтағаннан жəне 

дəреже алғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Қазақстан Республикасына келуге, 
Орталыққа Қазақстан Республикасына кіруі туралы белгісі қойылған паспорт көшірмесін ұсынуға 
жəне Еңбек қызметі Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы 
бойынша үзіліссіз кемінде бес жыл еңбек қызметін жүзеге асыруға.»;

2.3.19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.19. Бекітілген жеке оқу жоспарына сəйкес оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін 

Қазақстан Республикасына оралған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орталыққа 
оқуын аяқтағаны туралы өтінішті, сондай-ақ Оқу орны белгілеген үлгі бойынша осы Шарттың 
1.2-тармағында көрсетілген мамандық бойынша Phd докторы, доктор дəрежесі тағайындалғаны 
туралы құжаттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куəландырылған ау-
дармаларын, сондай-ақ диссертациялық/дипломдық жұмыс бағаларын көрсете отырып, 
қорытындысын қоса алғанда, оқуының барлық кезеңіне транскрипт ұсынуы. 

Оқу орны белгілеген шарттар бойынша көрсетілген құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған 
жағдайда, Орталыққа уақытылы тапсырмау себебі мен тиісті құжат Оқу орнының мөрімен 
жəне академиялық куратордың қолымен куəландырылған растама хаты ұсынылатын мерзімі 
көрсетілген жазбаша өтінішті ұсынуы қажет.»;

2.3.20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.20. Бекітілген жеке оқу жоспарында көзделген оқу мерзімін аяқтағаннан соң Қазақстан 

Республикасына қайта оралғаннан кейін əрбір 6 (алты) айда Орталыққа жұмысқа орналасқаны 
туралы өзекті мəліметті (жұмыс орнынан анықтама), əрбір 12 (он екі) айда осы Шарттың 
2.3.18-тармағына сəйкес жұмыс істеу бойынша міндеттемелерді орындауын растау үшін 
паспортының нотариалды куəландырылған көшірмесін (барлық беттерін), жұмыс орнынан 
мінездемені, зейнетақы қорынан көшірмені, сондай-ақ байланысу ақпаратын (тұрғылықты 
жерінің мекенжайын, (үй, жұмыс, ұялы) телефон нөмірлерін, электрондық мекенжайын) 
ұсынуға.»;

2.3.22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.22. Стипендиат осы шартқа қосымша келісімді жəне қажет болған жағдайда өтеу туралы 

келісімді шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жасасу арқылы оған 
жеке қатысты Республикалық комиссияның, жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипенди-
ясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімінде көрсетілген 
барлық, оның ішінде шығыстардың қажетті сомасын өтеу бойынша талаптарды орындауға.

Жоғарыда көрсетілген комиссияның шешімдерін орындамаған жағдайда, Республикалық 
комиссияның Стипендиатты стипендия тағайындалған күннен бастап жұмсалған шығыстарды 
өтеу шартымен «Болашақ» стипендиясынан айыру туралы мəселелерді қарауына 
бастамашылық жасауға.»;

2.4.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.4.2. Орталыққа «Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау 

жөніндегі комиссия тиісті шешім қабылдау үшін білім процесіне қатысты мəселелерді қарау 
үшін өтініш беруге құқылы.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Магистр дəрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға 
арналған (конкурсқа мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-педагог қызметкерлер, инженерлік-
техникалық қызметкерлер, мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлер, бұқаралық 
ақпарат құралдары редакциясының қызметкерлері санаттары бойынша қатысқан адамдар 
үшін) үлгілік шартында:

1.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1.3. Осы Шарттың 2.3.22-тармағына сəйкес Стипендиат еңбек қызметін жүзеге асыруы 

үшін Жұмыс берушінің жəне Орталықтың жазбаша келісімімен жұмыс орнын өзгертеді.»;
2.1.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.1.5. Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендия-

сы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімін алған күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Стипендиатқа оған қатысты қабылданған шешімдер туралы 
хабарлауға.»;

2.2.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.2.6. Орталық:
1) «Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
2) Оқу орнында оның оқуын ұйымдастыру;
3) Оқу орнында оқуы;
4) осы Шарттың 2.3.22.-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасындағы бес жылдық 

қызмет ету кезеңінде алған Стипендиаттар туралы мəліметтерді пайдалануға. 
Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықарарлық 

стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Серіктестерге, Оқу орнына, 
Жұмыс берушіге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес мемлекеттік 
органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.».

2.3.9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.9. Стипендиаттың оқу орнындағы оқуы басталғаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) 

күн ішінде Орталыққа Оқу орнының əкімшілігі Орталыққа құпия ақпаратты беруге құқылы бо-
латын қол қойылған рұқсатты (релиз-форма) ұсынуға. Орталыққа Оқу орны белгілеген əрбір 
аралық оқу кезеңінің (семестр, триместр немесе оқу жылы) нəтижелері алынған күннен ба-
стап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Оқу орнынан академиялық үлгерім туралы, оның ішінде Оқу 
орнынан шығару туралы ресми жазбаны ұйымның мөрімен жəне академиялық куратордың 
қолымен куəландырылған ресми бланкіде ұсынуға.»;

2.3.22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.22. Бекітілген жеке оқу жоспарында көзделген оқудың толық курсын аяқтағаннан жəне 

дəреже алғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Қазақстан Республикасына келуге, 
Орталыққа Қазақстан Республикасына кіруі туралы белгісі қойылған паспорт көшірмесін ұсынуға 
жəне Еңбек қызметі Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы 
бойынша үзіліссіз кемінде бес жыл еңбек қызметін жүзеге асыруға.»;

2.3.23-тармағына орыс тілінде өзгеріс енгізілген, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
2.3.26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.26. Стипендиат осы шартқа қосымша келісімді жəне қажет болған жағдайда өтеу туралы 

келісімді шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жасасу арқылы оған 
жеке қатысты Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендия-
сы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімінде көрсетілген 
барлық, оның ішінде шығыстардың қажетті сомасын өтеу бойынша талаптарды орындауға.

Жоғарыда көрсетілген комиссияның шешімдерін орындамаған жағдайда, Республикалық 
комиссияның Стипендиатты стипендия тағайындалған күннен бастап жұмсалған шығыстарды 
өтеу шартымен «Болашақ» стипендиясынан айыру туралы мəселелерді қарауына бастама-
шылық жасауға.»;

2.4.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.4.2. Орталыққа «Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау 

жөніндегі комиссия тиісті шешім қабылдау үшін білім процесіне қатысты мəселелерді қарау 
үшін өтініш беруге.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шартта:
1.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1.3. Осы Шарттың 2.3.14-тармағына сəйкес Стипендиат еңбек қызметін жүзеге асыру 

үшін Жұмыс берушінің жəне Орталықтың жазбаша келісімімен жұмыс орнын өзгертеді.»;
2.2.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.2.3. Стипендияны əкімшілендіру мақсатында Орталық алған Стипендиат туралы 

мəліметтерді:
1) «Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
2) тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру;
3) тағылымдамадан өту;
4) осы Шарттың 2.3.14-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасында еңбек ету кезінде 

пайдалануға. 
Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықаралық 

стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Шетелдік ұйымға, Жұмыс 
берушіге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес мемлекеттік 
органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.»;

2.2.5-тармағына орыс тілінде өзгеріс енгізілген, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
2.3.14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.14. Бекітілген тағылымдама бағдарламасында көзделген тағылымдамадан өту мерзімі 

аяқталған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Қазақстан Республикасына келуге 
жəне Еңбек қызметі Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы 
бойынша үзіліссіз кемінде үш жыл жұмыс істеуге.»;

2.3.15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.15. Шетелдік ұйымның бекітілген тағылымдамалар бағдарламасында көзделген 

тағылымдамадан өту мерзімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасына қайтып оралғаннан 
кейін осы шарттың 2.3.14-тармағына сəйкес, Орталыққа жұмыс істеу бойынша міндеттемені 
орындауын растау үшін əрбір 6 (алты) ай сайын жұмыс орнынан анықтаманы, əрбір 12 (он екі) 
ай сайын паспортының (барлық беті) нотариалды куəландырылған көшірмесін, жұмыс орнынан 
мінездемені, зейнетақы қорынан көшірмені, сондай-ақ байланыс ақпаратын (тұрғылықты ме-
кенжайы, телефон нөмірлері (үй, жұмыс, ұялы) электронды мекенжайы) ұсынуға.»;

2.3.18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.18. Стипендиат осы шартқа қосымша келісімді жəне қажет болған жағдайда өтеу туралы 

келісімді шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жасасу арқылы оған 
жеке қатысты Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендия-
сы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімінде көрсетілген 
барлық, оның ішінде шығыстардың қажетті сомасын өтеу бойынша талаптарды орындауға.

Жоғарыда көрсетілген комиссияның шешімдерін орындамаған жағдайда, Республикалық 
комиссияның Стипендиатты стипендия тағайындалған күннен бастап жұмсалған шығыстарды 
өтеу шартымен «Болашақ» стипендиясынан айыру туралы мəселелерді қарауына 
бастамашылық жасауға.»;

2.4.2, 2.4.3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2.4.2. «Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі 

комиссия тиісті шешім қабылдауы үшін тағылымдамадан өту процесіне қатысты мəселелерді 
қарау үшін Орталыққа өтініш беруге.»;

2.4.3. Шетелдік ұйым қабылдау үшін қажетті шет тілін білу деңгейіне жеткен, бірақ тілдік 
курстардан өтуді жүзеге асыратын ұйым белгілеген аралық оқу кезеңі (семестр, триместр жəне 
т.б.) аяқталғаннан ерте емес жағдайда осы Шарттың 2.1.3-тармағына сəйкес тілдік курстардан 
өтуді мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.»;

бекітілген бұйрықта көрсетілген Резидентурада оқу үшін оқуды ұйымдастыруға (өз бетімен 
түскендер санаты бойынша конкурсқа қатысатын адамдар үшін) арналған үлгілік шартта: 

2.1.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.1.4. Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешім алған күннен ба-
стап 10 (он) жұмыс күні ішінде Стипендиатқа оған қатысты қабылданған шешімдер туралы 
хабарлауға.»;

2.2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.2.5. Орталық:
1) «Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
2) Оқу орнында оның оқуын ұйымдастыру;
3) осы Шарттың 2.3.23-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдарында 

не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қазақстан Республикасына не ұлттық 
компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ұйымдарда 
бес жылдық еңбек қызметі кезеңінде алған Стипендиаттар туралы мəліметтерді пайдалануға. 

Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Əріптестерге, Оқу орнына, 
Жұмыс берушіге жəне əлеуетті жұмыс берушілерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сəйкес мемлекеттік органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.»;

2.3.20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.20. Бекітілген оқу жоспарына сəйкес оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін 

Қазақстан Республикасына оралған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орталыққа 
оқуын аяқтағаны туралы өтінішті ұсынуы. Сондай-ақ Оқу орны белгілеген үлгі бойынша осы 
Шарттың 1.2-тармағында көрсетілген мамандық бойынша резидентураны аяқтағаны туралы 
құжаттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куəландырылған аудармаларын 
оны алғаннан кейін 10 күн ішінде, сондай-ақ диссертациялық/дипломдық жұмыс бағаларын 
көрсете отырып, қорытындысын қоса алғанда, оқуының барлық кезеңіне транскрипт ұсынуы. 
Оқу орны белгілеген шарттар бойынша көрсетілген құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған 
жағдайда, Орталыққа уақытылы тапсырмау себебі мен тиісті құжат Оқу орнының мөрімен 
жəне академиялық куратордың қолымен куəландырылған растама хаты ұсынылатын мерзімі 
көрсетілген жазбаша өтінішті ұсынуы қажет.

2.3.23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.23. Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы бойынша 

Қазақстан Республикасының ұйымдарында не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 
Қазақстан Республикасына не ұлттық компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерде орналасқан ұйымдарда үзіліссіз кемінде бес жыл жұмыс істеуге.»;

2.3.26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.26. Стипендиат осы шартқа қосымша келісімді жəне қажет болған жағдайда өтеу туралы 

шартты шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жасасу арқылы оған 
жеке қатысты Республикалық комиссияның жəне/немесе «Болашақ» халықаралық стипендия-
сы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімінде көрсетілген 
шығыстардың қажетті сомасын өтеу бойынша барлық талаптарды орындауға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген комиссияның шешімдерін орындамаған жағдайда, Республикалық 
комиссияның Стипендиатты стипендия тағайындалған күннен бастап жұмсалған шығыстарды 
өтеу шартымен «Болашақ» стипендиясынан айыру туралы мəселелерді қарауына 
бастамашылық жасауға.»;

Phd докторы, доктор бейіні бойынша доктор дəрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға 
(өз бетімен түскендер санаты бойынша конкурсқа қатысатын адамдар үшін) арналған үлгілік 
шартта:

2.2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2.2.5. Орталық:
«Болашақ» стипендиясын тағайындауға конкурстық іріктеуден өту;
Оқу орнында оның оқуын ұйымдастыру;
Оқу орнында оқуы;
4) осы Шарттың 2.3.23-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдарында 

не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қазақстан Республикасына не ұлттық 
компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ұйымдарда 
бес жылдық еңбек қызметі кезеңінде алған Стипендиаттар туралы мəліметтерді пайдалануға. 

Көрсетілген мəліметтерді Орталық Республикалық комиссияға, «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы иегерлерінің өтініштерін қарау жөніндегі комиссияға, Серіктестерге, Оқу орнына, 
Жұмыс берушіге жəне əлеуетті жұмыс берушілерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сəйкес мемлекеттік органдарға қажет болған жағдайда ұсынады.»;

2.3.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.5. Стипендиаттың Оқу орнында оқуы басталған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) 

күн ішінде Оқу орны белгілеген міндетті оқу практикасын жəне/немесе тағылымдамасын көрсете 
отырып, Орталыққа жеке оқу жоспарын бекіту үшін ұсынуға.

Жеке оқу жоспарын құру кезінде Оқу орны жүктемені толық жинамауға рұқсат беретін соңғы 
семестрді қоспағанда, толық жүктемемен студенттің (full-time student-күндізгі бөлімнің студенті) 
мəртебесін ұстану үшін талап етілетін сандағы кредитті жинауға.

Орталықта ұсынылған жеке оқу жоспарына ескертулер болған жағдайда оларды алған 
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орталыққа түзетілген жеке оқу жоспарын қайта 
бекіту үшін ұсынуға.

Бекітілген жеке оқу жоспарына оқу мерзімдерін ұлғайтуды жəне қосымша қаржы шығын-
дарын тудыратын өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді. Орталыққа бекітілген 
жеке оқу жоспарына оқу мерзімдерін ұлғайтуды жəне қосымша қаржы шығындарын тудырмай-
тын өзгерістер туралы хабарлауға.

Орталыққа жеке оқу жоспарының оқу мерзімдерін ұлғайтуға жəне қосымша қаржы 
шығындарына əкеп соқпайтын өзгерістер туралы оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабарлауға.»;

2.3.19-тармақ алынып тасталсын;
2.3.20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.20. Бекітілген жеке оқу жоспарына сəйкес оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін 

Қазақстан Республикасына оралған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орталыққа 
оқуын аяқтағаны туралы өтінішті, сондай-ақ Оқу орны белгілеген үлгі бойынша осы Шарттың 
1.2-тармағында көрсетілген мамандық бойынша Phd докторы, бейін бойынша доктор дəрежесі 
тағайындалғаны туралы құжаттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі нотариалды 
куəландырылған аудармаларын, сондай-ақ диссертациялық /дипломдық жұмыс бағаларын 
көрсете отырып, қорытындысын қоса алғанда, оқуының барлық кезеңіне транскрипт ұсынуы. 

Оқу орны белгілеген құжаттарды беру шарттары бойынша көрсетілген құжаттарды ұсыну 
мүмкін болмаған жағдайда, Орталыққа уақытылы тапсырмау себебі мен тиісті құжат Оқу 
орнының мөрімен жəне академиялық куратордың қолымен куəландырылған растама хаты 
ұсынылатын мерзімі көрсетілген жазбаша өтінішті ұсынуы қажет.»;

2.3.23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3.23. Қағиданың 27-тармағының 5) тармақшасына сəйкес алған мамандығы бойынша 

Қазақстан Республикасының ұйымдарында не акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 
Қазақстан Республикасына не ұлттық компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерде орналасқан ұйымдарда үзіліссіз кемінде бес жыл жұмыс істеуге.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 
ынтымақтастық департаменті (Н.А.Байжанов) белгіленген заңнамалық тəртіппен:

осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа ба-

сылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта елтаңбалы мөрмен 
куəландырылған қағаз данасын қоса бере отырып, оның көшірмелерін жолдауды;

тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынына жолдауды;

осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды қамтамасыз етсін.

Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым вице-
министрі Б. А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 696 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сəуірдегі № 163 бұйрығына 1-қосымша 

Елдер бөлімінде «Болашақ» халықаралық стипендиясының көлемін анықтау үшін шығыстар нормалары бекітілсін

№
р/с Мемлекет

Бір айда «Болашақ » 
халықаралық стипен-
диясы иегерлерінің 
оқу/тағы лымдама 
процесін де тұру 

шығыстарының нор-
малар ы

Бір айда «Болашақ» 
халықаралық стипен-
диясы иегерлерінің 
оқу/тағылымдама 

процесінде тамақтану 
шығыстарының нор-

малары

«Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің оқу/тағылымдама процесінде оқу əдебиеттерін сатып 
алу бойынша шығыстар нормалары

бакалавриат/ жоғары 
арнаулы білім (оқу 

жылы)

магистра тура/ кли-
никал ық ординату 
ра/резид ентура 

(оқу жылы)

аспирантура/ док-
торантура (оқу 

жылы)
тілдік курстар (ай) тағылымдамалар 

(ай)

1. Австрия 
Республикасы

750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

2. Австралия 1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

3. Израиль 
мемлекеті

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

80 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

4. Ирландия 
Республикасы

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

85 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

5. Италия 
Республикасы

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

80 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Рим қ. 1050 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

80 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

6. Дания Корольдігі 800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

7. Бельгия 
Корольдігі

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

8. Испания 
Корольдігі

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

9. Канада 1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1200 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

100 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

10. Қытай Халық 
Республикасы

450 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

350 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

150 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

250 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

25 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Шанхай қ. 500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

150 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

250 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

25 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

11. Нидерланды 
Корольдігі

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1200 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

95 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

12. Норвегия 
Корольдігі

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

13. Швеция 
Корольдігі

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

14. Латвия 
Республикасы

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

45 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

15. Жаңа Зеландия 800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

16. Болгария 
Республикасы

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

45 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

17. Венгрия 
Республикасы

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

18. Индия 
Республикасы

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

300 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

150 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

250 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

25 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

19. Корея 
Республикасы

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

45 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Сеул қ. 750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

45 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

20. Польша 
Республикасы

550 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

21. Сингапур 
Республикасы

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

22. Украина 
Республикасы

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

200 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

35 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

23. Ресей 
Федерациясы

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

200 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

35 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Мəскеу қ. 500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

200 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

35 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

24. Румыния 500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

300 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

35 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

25. Ұлыбритания 
жəне Солтүстік 
Ирландия 
біріккен корольдігі

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Лондон қ. 1200 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

26. Америка Құрама 
Штаттары:
Айова, Алабама, 
Арканзас, 
Индиана, 
Вирджиния, 
Висконсин, Батыс 
Вирджиния, 
Канзас, Кентукки, 
Миссисипи, 
Миссури, 
Небраска, Огайо, 
Оклахома, 
Орегон, Солтүстік 
Дакота, Солтүстік 
Каролина, 
Теннесси, 
Оңтүстік Дакота, 
Оңтүстік Кароли-
на штаттары

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Айдахо, Аризона, 
Вайоминг, 
Вермонт, 
Делавэр, 
Луизиана, 
Монтана, Мэн, 
Невада, Нью-
Мексико, Техас, 
Юта штаттары

800 АҚШ долларына 750 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ балама со-
мадан артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Аляска, 
Вашингтон, 
Джорджия, 
Колорадо, 
Мичиган, Нью-
Йорк, Нью-
Хэмпшир, 
Пенсильвания 
штаттары

800 АҚШ долларына 
балама сомада артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Гавайи, 
Миннесота штат-
тары

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Иллинойс, 
Коннектикут, 
Массачусетс, 
Мэриленд, 
Нью-Джерси, 
Род-Айленд, 
Флорида, 
Колумбия 
Федеративтік 
округы штаттары

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

850 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Калифорния 
штаты

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

Бостон, Бруклин, 
Кембридж, Мед-
форд, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско 
қалалары

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1300 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

120 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

130 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

27. Түрік 
Республикасы

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

300 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

500 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

35 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

28. Германия 
Федеративтік 
Республикасы

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

29. Финляндия 
Республикасы

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

30. Француз 
Республикасы

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Париж қ. 1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

31. Малайзия 
Федерациясы

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

450 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

75 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

32. Чехия 700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

33. Швейцария 
Конфедерациясы

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

85 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

90 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

34. Жапония 1000 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

650 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

55 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

Токио қ. 1100 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

900 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

400 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

650 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

800 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

55 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

35. Словакия 
Республикасы

650 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- - - - 70 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

36. Беларусь 
Республикасы

600 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- - - - 20 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

37. Литва 
Республикасы

675 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

675 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- 560 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

675 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

55 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

38. Əзірбайжан 
Республикасы

500 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- 450 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

600 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

45 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

39. Сербия 
Республикасы

680 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

680 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- - - - 60 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

40. Қазақстан 
Республикасы*

130 мың теңге 150 мың теңге - - - - -

41. Бахрейн 
Корольдігі

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

700 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- 560 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

675 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

42. Біріккен Араб 
Əмірліктері

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

800 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- 560 АҚШ дол-
ларына балама 
сомаданартық емес

675 АҚШ доллары-
на баламасомадан 
артық емес

50 АҚШ долларына 
балама сомаданартық 
емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

43. Эстония 
Республикасы

675 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

675 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

- 560 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

675 АҚШ доллары-
на балама сомадан 
артық емес

50 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

55 АҚШ долларына 
балама сомадан артық 
емес

*Ескерту: Қазақстан Республикасында тілдік курстардан өту үшін

2. Өзге де шығыстардың нормалары.
2.1. Визаны ресімдеу, ұзарту (консулдық жинақ), виза (консулдық жинақты) ресімдеу үшін 

Елшіліктің талабы бойынша міндетті қызметтер;
шетелдің жоғары оқу орындарына 5-тен (бестен) аспайтын сауалнама нысанын ресімдеу 

жəне беру;
қабылдаушы елдің уəкілетті органдарында жəне шетелдің жоғары оқу орындарында 

стипендиаттардың тіркелуі;
шет тілін білу деңгейін анықтауға бір тестілеуді, академиялық оқуды, тағылымдамадан 

өтуді қоса алғанда, Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешімі 
бойынша өтуі қажет болған жағдайда тілдік курстарға;

академиялық оқуға түсу үшін шетелдік жоғары оқу орындарының талаптары бойынша 
бір реттен көп емес дайындықтың академиялық жəне техникалық деңгейін анықтау бойынша 
пəндік емтихандарын тапсыру;

стипендиаттың академиялық оқуға, тілдік курстарға түсу кезінде, сондай-ақ тілдік дайындық, 
академиялық оқу, тағылымдама процесінде қажетті шетелдің жоғары оқу орындарының, 
тағылымдамалар өткізуді жүзеге асыратын шетелдік ұйымның (бұдан əрі - шетелдік ұйым), 
тілдік курстардың (бұдан əрі - тілдік мектептер) талаптары бойынша міндетті қызметтер;

тілдік курстардан өту, академиялық оқу, тағылымдамадан өту елдерінің жəне/немесе 
шетелдің жоғары оқу орнының, тілдік мектептің, шетелдік ұйымның талаптары бойынша 
міндетті медициналық тексеріс;

стипендиаттың банктік карточкасын шығару, əрекет ету мерзімінің аяқталуы бойынша оны 
қайта шығару жəне оған қызмет көрсету;

шетелдің жоғары оқу орындарының, тілдік мектептер немесе шет мемлекеттердің уəкілетті 
органдары айқындайтын шетелдік ұйымдардың (бұдан əрі - шетелдік əріптестер) стипендиаттың 
үлгерімі (трансткрипт), шетелдік студенттерге арналған жазатайым жағдайлардан, 
аурудың кенеттен туындауынан медициналық сақтандыруы туралы ресми құжаттар ұсыну 
шығыстарының нормалары, шетелдік əріптестердің стипендиаттың академиялық оқуын, тілдік 
курстарын, тағылымдамасын ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары бойынша өз 
міндеттемелерін орындауына байланысты шығыстар.

Шығыстарды төлеу растау құжаттарының негізінде нақты шығыстар бойынша жүргізіледі.
2.2. Қазақстан Республикасындағы тұратын жерінен «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

тағайындалғаннан кейін академиялық оқу/тілдік курстардан/тағылымдамадан өту орнына дейінгі 
шығыс нормалары, академиялық оқуы немесе тілдік курстан, тағылымдамадан өту басталғанға 
дейін күнтізбелік 15 күннен ерте емес жəне тілдік курстарды, академиялық оқуды аяқтағаннан 
немесе тағылымдамадан өткеннен кейін күнтізбелік 15 күннен кеш емес, ал академиялық 
оқуы 1 (бір) оқу жылынан ұзақ болған жағдайда, Қазақстан Республикасында тұратын жерінен 
оқитын жеріне дейін оқудың əрбір оқу жылы басталғанға дейін күнтізбелік 15 күннен ерте емес 
жəне оқуының əрбір оқу жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 күннен кеш емес кері бағытта 
жол жүру, сондай-ақ академиялық оқу, тағылымдамадан, тілдік курстардан оқу орнынан жəне 
Қазақстан Республикасында визаны ресімдеу не ұзарту қажет болған жағдайда кері қайтуға 
жол жүру шығыстары нормалары.

Шығыстарды төлеу жүк тасымалына ақы төлеусіз растау құжаттарының негізінде нақты 
шығыстар бойынша жүргізіледі:

1) Қазақстан Республикасы ішінде жол жүру бойынша - тікелей қатынайтын əуе жəне 
теміржол көлігін пайдаланғаны үшін (Қазақстан Республикасына келген сəттен бастап тұратын 
жеріне дейін/тұратын жерінен Қазақстан Республикасынан шығатын сəтіне дейін күнтізбелік 
5 күннен аспауы қажет) - купе вагоны (дивандары төмен орналасқан, қозғалысын өзгертуге 

болатын жұмсақ креслолары бар 2 орындық вагондарды (СВ), сондай-ақ «Турист» жəне 
«Бизнес» класындағы жүрдек поездарды қоспағанда) тарифынан жоғары емес, сол жердегі 
қолданыстағы жол жүру құны бойынша тас жол жəне қара жол бойынша автокөлікті (таксиді 
қоспағанда) пайдаланғаны үшін;

2) Қазақстан Республикасынан тыс жерге жол жүру бойынша - үнемділік класы бойынша 
тікелей қатынайтын əуе көлігін пайдаланғаны үшін, теміржол көлігін пайдаланғаны үшін (жол 
жүру уақыты күнтізбелік 5 күннен аспауы қажет), сол жердегі қолданыстағы жол жүру құны 
бойынша тас жол жəне қара жол бойынша автокөлікті (таксиді қоспағанда) пайдаланғаны үшін.

Ескерту:
Стипендия аудару стипендиаттың нақты тұрған жерінің шығыстар нормалары бойын-

ша жүргізіледі. Егер стипендиат тілдік курстар, академиялық оқу (практика, зерттеу не-
месе бекітілген оқу жоспарында/жеке оқу жоспарында көзделген басқа жұмыс) уақытында 
«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалған елден ерекшеленетін елде, штатта 
немесе қалада болса, есептеу елдер бөлінісінде шығыстар нормаларының бекітілген тізімінде 
болған жағдайда, стипендиаттың нақты тұратын жеріндегі елдің бекітілген нормативі бойын-
ша жүргізіледі. Норматив болмаған жағдайда, есептеу тағайындаған ел бойынша жүргізіледі.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлеріне оқу еліндегі тұру жəне тамақтану 
шығыстарының ай сайынғы сомасын аудару кезеңі шетелдің жоғары оқу орнының/білім беру 
ұйымының академиялық күнтізбесіне, шақыру хатына (алғаш рет шығатындар үшін), студенттік 
визаны тіркеу туралы иммиграциялық емес нысандарға (DS-2019, 1-20), тағылымдамадан 
өтудің бекітілген бағдарламасына, бекітілген жеке оқу жоспарына (академиялық оқуын 
жалғастыруға шығатындар үшін) сəйкес, оқу елінде нақты оқу/тағылымдамадан өту/ тілдік 
курстар, бірақ оқу/тағылымдамадан өту/тілдік курстар ұйымдастыруға шартпен белгіленген 
мерзімнен аспайтын кезеңі болып табылады.

Оқу елінде тұру жəне тамақтану шығыстарының ай сайынғы сомасын аудару əрбір 
күнтізбелік айға толық көлемде есептеледі.

Академиялық оқудың/тағылымдамадан/тілдік курстардан өтудің бірінші айы жəне 
академиялық оқудың/тағылымдамадан/тілдік курстардан өтудің соңғы айы күндерінің жалпы 
саны күнтізбелік отыз немесе одан кем күнді құраса, онда ақша аудару академиялық оқу/
тағылымдамадан/тілдік курстардан өтудің бірінші немесе соңғы айында жүзеге асырылады.

Бірінші немесе соңғы айдағы оқу күндерінің саны үш күнтізбелік күннен аспаса, онда ол 
ай қаржыландырылмайды.

Академиялық оқу кезеңінде оқу материалдарын сатып алу шығыстарының сомасын ау-
дару бекітілген оқу жоспарына сəйкес жылына екі рет жүргізіледі, тілдік курстардан жəне 
тағылымдамадан өту кезеңіне ай сайын жүргізіледі.

Тұруға, тамақтану мен оқу əдебиеттерін сатып алуға стипендия есептеу жəне төлеу 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен бекітілген нормаларға сəйкес 
ведомость құру күніндегі валюта айырбастаудың нарықтық курсы бойынша жүргізіледі. Тұру 
жəне тамақтану шығыстарының ай сайынғы сомасын төлеу алдағы айдың 25-інен бастап 
ағымдағы айдың 5-іне дейін жүргізіледі.

«Бакалавриат» бағдарламасы бойынша оқу процесінде, жоғары арнаулы білім алу, 
клиникалық ординатурада, аспирантурада оқу үшін «Болашақ» халықаралық стипендия-
сы иегерлерінің оқу əдебиеттерін сатып алу бойынша шығыстар нормалары 2012 жылға 
дейін «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысатын стипендия 
иегерлеріне қолданылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14665 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 желтоқсан             №713           Астана қаласы

«Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы шеңберінде оқуға жіберу мәселелері 

бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі 

№ 187 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде оқуға 
жіберу мəселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі № 187 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11195 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 мамырда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 
конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша өкіл) 

өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге не Мемлекеттік корпорацияға:
жеке куəліктің жəне паспорттың түпнұсқасы мен көшірмесі;
осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-

педагог қызметкерлер, инженерлік-техникалық қызметкерлер, тағылымдамадан өтуге 
үміткерлер, мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметкерлері, өз бетінше оқуға түскендер санаттары бойынша (мемлекеттік 
қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу үшін) конкурсқа қатысушы үміткерлер үшін жұмыс орнын сақтау 
шартымен жұмыс берушінің маман даярлауға өтінімі;

таңдап алған мамандығының/зерттеу тақырыбының жəне оқу/ тағылымдамадан өту 
елінің негіздемесі көрсетілген жеке көзқарастар мен пікірлер сипатталған ерікті нысандағы 
уəждемелік хат;

осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Болашақ» халықаралық стипенди-
ясын тағайындау конкурсына қатысу үшін үміткер толтырған сауалнама;

қосымшасы бар бакалавр немесе маман дипломының түпнұсқасы жəне көшірмесі, сондай-
ақ шетелдік білім беру ұйымында оқыған болса, білімі туралы құжатты тану жəне/немесе 
нострификациялау туралы куəліктің не «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді есепке алып, білім туралы құжатты 
тану туралы басқа құжаттың түпнұсқасы жəне көшірмесі;

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген № 082/у нысаны 
бойынша медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін);

бар болған жағдайда, «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша 
кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11258 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 318 бұйрық) бекітілген 
белгіленген ең аз талаптарға сəйкес келетін нəтижемен шет тілі бойынша емтихан тапсыру 
туралы белгіленген нысандағы нақты ресми сертификаттың түпнұсқасы жəне көшірмесі;

бар болған жағдайда, № 318 бұйрықпен бекітілген белгіленген ең аз талаптарға сəйкес 
келетін нəтижемен мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы белгіленген нысандағы 
нақты ресми сертификаттың түпнұсқасы жəне көшірмесі;

академиялық оқуға өз бетінше түскен немесе шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында 
оқитын магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алуға, рези-
дентурада оқуға үміткерлерді қоспағанда, еңбек қызметі кезеңдері үшін талап етілетін еңбек 
қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары ту-
ралы үзіндінің түпнұсқалары мен көшірмелері;

мемлекеттік қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия док-
торы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алу үшін өз бетінше түскендер санаты бойын-
ша конкурсқа қатысатын үміткерлер үшін еңбек қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзіндінің түпнұсқалары мен көшірмелері;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар тағылымдамаға 
қабылдаушы шетелдік ұйымдардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды 
куəландырылған аудармалары бар тағылымдамадан өту мерзімдері, құны (есептеулерді ашып 
жазумен) көрсетілген шартсыз шақыруын (қаржылық шарттар мен талап етілетін деңгейге дейін 
шет тілін білу деңгейін арттыру шарттарын қоспағанда) растайтын құжаттарды;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар № 318 бұйрықпен 
бекітілген жəне тағылымдамаға жіберуші жəне қабылдаушы ұйымдар бекіткен талаптарға 
сəйкес құрылған тағылымдамадан өту бағдарламасын;

өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысатын адамдар оқу бағдарламасы, мамандығы 
жəне оқу кезеңі көрсетілген академиялық оқуға шартсыз қабылданғанын растайтын 
құжаттардың көшірмелерін (қаржылық шарттарды қоспағанда) жəне ол болған жағдайда, 
мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармасы бар шетелдік 
жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжатты/мамандығын, курсын (оқу жылын), оқу 
нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ осы 
оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген үлгідегі анықтаманы;

мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу, резидентурада оқу, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, 
ғылыми не педагог қызметкерлер арасынан философия докторы (PhD), бейіні бойынша 
доктор дəрежесін алу үшін өз бетімен түскендер санаттары бойынша қатысатын адамдар 
оқу бағдарламасы, мамандығы мен кезеңі көрсетілген академиялық оқуға (қаржылық шарт-
тарды жəне шет тілінен білімін талап етілетін деңгейге дейін арттыру бойынша шарттарды 
қоспағанда) шартсыз қабылданғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін жəне ол болған 
жағдайда, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармалары бар 
шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжатты/мамандығын, курсын (оқу 
жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, 
сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген 
үлгідегі анықтаманы ұсынады;

академиялық оқуға өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысушы немесе тізімге 
қосылған шетелдің жетекші жоғары оқу орындарында философия докторы (PhD), бейіні бой-
ынша доктор дəрежесін алу үшін оқып жатқан адамдар шетелдің жетекші жоғары оқу орын-
дары осы дəрежені алу үшін белгілеген мерзімнен аспайтын шетелдің жетекші жоғары оқу 
орындарымен келісілген мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған 
аудармасы бар жеке оқу жоспарын ұсынады;

2) порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭСҚ-мен куəландырылған электронды құжат түріндегі 

сауал; 
осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-

педагог қызметкерлер, инженерлік-техникалық қызметкерлер, тағылымдамадан өтуге 
үміткер лер, мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметкерлері, өз бетінше оқуға түскендер санаттары бойынша (мемлекеттік 
қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу үшін) конкурсқа қатысушы үміткерлер үшін жұмыс орнын сақтау 
шартымен жұмыс берушінің маман даярлауға өтінімінің электронды көшірмесі;

таңдап алған мамандығының/зерттеу тақырыбының жəне оқу/ тағылымдамадан өту елінің 
негіздемесі көрсетілген жеке көзқарастар мен пікірлер сипатталған ерікті нысандағы уəждемелік 
хаттың электронды көшірмесі;

осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Болашақ» халықаралық стипендия-
сын тағайындау конкурсына қатысу үшін үміткер толтырған сауалнаманың электронды 
көшірмесі;

қосымшасы бар бакалавр немесе маман дипломының электронды көшірмесі, шетелдік 
білім беру ұйымында оқыған жағдайда, білімі туралы құжатты тану жəне/немесе нострифи-
кациялау туралы куəліктің не «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 
8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, білім туралы құжатты тану туралы 
басқа құжаттың электронды көшірмесі;

№ 907 бұйрықпен бекітілген № 082/у нысаны бойынша медициналық анықтаманың элек-
тронды көшірмесі (шетелге шығатындар үшін);

бар болған жағдайда, № 318 бұйрықпен бекітілген белгіленген ең аз талаптарға сəйкес 
келетін нəтижемен шет тілі бойынша емтихан тапсыру туралы белгіленген нысандағы нақты 
ресми сертификаттың электронды көшірмесі;

бар болған жағдайда, № 318 бұйрықпен бекітілген белгіленген ең аз талаптарға сəйкес 
келетін нəтижемен мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы белгіленген нысандағы 
нақты ресми сертификаттың электронды көшірмесі;

 академиялық оқуға өз бетінше түскен немесе шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында 
оқитын магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алуға, рези-
дентурада оқуға үміткерлерді қоспағанда, еңбек қызметі кезеңдері үшін талап етілетін еңбек 
қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары ту-
ралы үзіндінің электронды көшірмесі;

мемлекеттік қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия док-
торы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алу үшін өз бетінше түскендер санаты бойын-
ша конкурсқа қатысатын үміткерлер үшін еңбек қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзіндінің электронды көшірмесі;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар тағылымдамаға 
қабылдаушы шетелдік ұйымдардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды 
куəландырылған аудармалары бар тағылымдамадан өту мерзімдері, құны (есептеулерді 
ашып жазумен) көрсетілген шартсыз шақыруын (қаржылық шарттар мен талап етілетін 
деңгейге дейін шет тілін білу деңгейін арттыру шарттарын қоспағанда) растайтын құжаттардын 
электронды көшірмесін;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар № 318 бұйрықпен 
бекітілген жəне тағылымдамаға жіберуші жəне қабылдаушы ұйымдар бекіткен талаптарға 
сəйкес жасалған тағылымдамадан өту бағдарламасының электронды көшірмесін;

өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысатын адамдар оқу бағдарламасы, мамандығы 
жəне оқу кезеңі көрсетілген академиялық оқуға шартсыз қабылданғанын растайтын 
құжаттардың электронды көшірмелерін (қаржылық шарттарды қоспағанда) жəне ол болған 
жағдайда, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармасы бар 
шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжаттардың/мамандығын, курсын (оқу 
жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, 
сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген 
үлгідегі анықтаманың электронды көшірмесін ұсынады;

мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу, резидентурада оқу, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, 
ғылыми не педагог қызметкерлер арасынан философия докторы (PhD), бейіні бойынша док-
тор дəрежесін алу үшін өз бетімен түскендер санаттары бойынша қатысатын адамдар оқу 
бағдарламасы, мамандығы мен кезеңі көрсетілген академиялық оқуға (қаржылық шарттарды 
жəне шет тілінен білімін талап етілетін деңгейге дейін арттыру бойынша шарттарды қоспағанда) 
шартсыз қабылданғанын растайтын құжаттардың электронды көшірмелерін жəне ол болған 
жағдайда, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармалары бар 
шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжаттардың/мамандығын, курсын (оқу 
жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, 
сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген 
үлгідегі анықтаманың электронды көшірмесін ұсынады;

академиялық оқуға өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысушы немесе тізімге 
қосылған шетелдің жетекші жоғары оқу орындарында философия докторы (PhD), бейіні бой-
ынша доктор дəрежесін алу үшін оқып жатқан адамдар шетелдің жетекші жоғары оқу орын-
дары осы дəрежені алу үшін белгілеген мерзімнен аспайтын шетелдің жетекші жоғары оқу 
орындарымен келісілген мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған 
аудармасы бар жеке оқу жоспарының электронды көшірмесін ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін 
қайтарылады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметті 
Мемлекеттік корпорация қызметкері жəне көрсетілетін қызметті беруші «электронды үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын 
мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлігін (не нотариалды 
куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) ұсынған жағдайда, тиісті құжаттарды 
қабылдау туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде қорытындыны сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өткеннен кейін өтініш берген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның 
сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

Порталда электронды сауал қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
жүзеге асырылады.

Портал арқылы өтініш жасалған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе, 
сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабар-
лама жіберіледі (егер мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін қағаз тасымалдағышта беру 
қажет болса, оны алу орнын көрсету керек).»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топтама-

сын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші не Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте Мемлекеттік корпорация қызметкері 
осы стандартқа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Көрсетілетін қызметті берушілер мынадай негіздер:
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысымен 

бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу жəне 
«Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау қағидаларына (бұдан 
əрі – Қағидалар) сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы санаттарының бірі бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыға бір рет тағайындалған жағдайда;

2) конкурстың ағымдағы жылғы турларының біреуінен өтпеген үміткердің Қағидаларға 
сəйкес ағымдағы жылғы конкурсқа қайта қатысуына жол берілмейді;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) Қағидаларға сəйкес олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс 
еместігі анықталғанда мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы стандарттың 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар 
бойынша Министрліктің немесе көрсетілетін қызметті алушының басшысының атына жіберіледі.

Шағым почта бойынша, портал арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Министрліктің немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдауды 
растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы стандарттың 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысының 
атына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол тапсырылған, сондай-ақ почта арқылы келіп 
түскен шағымның қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген 
күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі барысында жаңартылып оты-
ратын жүгіну туралы ақпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) қолжетімді болады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның ме-
кенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға почта бойынша, портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылықтары бар, 

денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8-800-080-7777 арқылы өтініш 
беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.»;

15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-
ақ 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға 
мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.»;

стандартқа 2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
стандартқа 3-қосымша алынып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының 

мəртебесі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топта-

масын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші не Мемлекеттік корпорация 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте Мемлекеттік корпорация қызметкері 
осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы стандарттың 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар 
бойынша Министрліктің немесе көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына жіберіледі.

Шағым почта бойынша, портал арқылы не Министрлік немесе көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Министрлік немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдауды рас-
тау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы стандарттың 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысының 
атына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол тапсырылған, сондай-ақ почта арқылы келіп 
түскен шағымның қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген 
күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі барысында жаңартылып оты-
ратын жүгіну туралы ақпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) қолжетімді болады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның ме-
кенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға почта бойынша, портал арқылы не көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылықтары бар, 

денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8-800-080-7777 арқылы өтініш 
беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 

анықтама қызметінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.
gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-
080-7777.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жек е кабинеті», сондай-
ақ 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға 
мүмкіндігі бар.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипенди-
аты ретінде оқуға баратындар үшін кепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша өкіл) 

көрсетілетін қызметті берушіге не Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

осы стандартқа 1, 2-қосымшаларға сəйкес жоғары оқу орнының/шетелдік ұйымның/тілдік 
мектептің/елшіліктің атауы көрсетілген қаржылық кепілдік хатын беру туралы өтініш;

жеке куəлігінің түпнұсқасы жəне көшірмесі (түпнұсқасы салыстырғаннан кейін қайтарылып 
беріледі).

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы құжаттар қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы талон беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметті 
Мемлекеттік корпорация қызметкері жəне көрсетілетін қызметті беруші «электронды үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын 
мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлігін (не нотариал-
ды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) ұсынған кезде, тиісті құжаттарды 
қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде қорытындыны сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін 
қызметті алушы өтініш берген жағдайда, бір ай өткеннен кейін Мемлекеттік корпорацияның 
сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топта-

масын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші не Мемлекеттік корпорация 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте Мемлекеттік корпорация қызметкері 
осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылықтары бар, 

денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8-800-080-7777 арқылы өтініш 
беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты жерге барып жүргізеді.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 

анықтама қызметтінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.
gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-
080-7777.»;

стандартқа 1, 2-қосымшалар осы бұйрыққа 2, 3-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарына 
шығыстарды өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне дəрежесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ 1414, 8-800-080-7777 
телефон бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігіне ие.

13. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.»;

1, 2-қосымшалардың оң жақ жоғары бұрышындағы орыс тіліндегі мəтініне өзгеріс енгізілген, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиат-
тарына аванс беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне дəрежесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ 1414, 8-800-080-7777 
телефоны бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігіне ие.

13. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының 
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл 
шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне дəрежесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ 1414, 8-800-080-7777 
телефоны бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігіне ие. 

13. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының 
міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
қайта өтініш жасай алады.»;

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне дəрежесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ 1414, 8-800-080-7777 
телефоны бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігіне ие.

13. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық 
шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында: 

9-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың топ-

тамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін 
жойған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін қайта өтініш жасай алады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы стандарттың 11-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына жіберіледі.

Шағым почта бойынша, портал арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдауды растау оны тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе 
хатқа қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі барысында жаңартылып отыратын 

жүгіну туралы ақпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау 
нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта бойынша, портал 
арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 

анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ре-
сурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 
ынтымақтастық департаменті (Н. А. Байжанов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта 
елтаңбалы мөрмен куəландырылған қағаз данасын қоса бере отырып жолдауды;

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің мөрімен расталған жəне осы бұйрыққа қол 
қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б. А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
_____________ Д. Абаев  _____________ Т. Сүлейменов
2016 жылғы 28 желтоқсан   2017 жылғы 10 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 21 желтоқсандағы №713 бұйрығына 1-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиаты ретінде оқуға баратындар 
үшін кепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

Нысан

ҮМІТКЕРДІҢ «БОЛАШАҚ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТИПЕНДИЯСЫН ТАҒАЙЫНДАУ 
КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУ ҮШІН САУАЛНАМАСЫ/

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТИПЕНДИИ «БОЛАШАК»

Тегі/Фамилия Аты/Имя Əкесінің аты/Отчество (болған жағдайда/при наличии) (жеке басын 
куəландыратын құжатқа сəйкес/согласно документу, удостоверяющему личность):

Фотография
3,5х4,5

(міндетті түрде)
(обязательно)

Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту елін көрсетіңіз/
Укажите предполагаемую страну обучения/прохождения стажировки

Болжанып отырған оқу/тағылымдамадан өту тілін көрсетіңіз/
Укажите предполагаемый язык обучения/прохождения стажировки

Оқу бағдарламасы/тағылымдама / Программа обучения/стажировка
Магистратура а /Докторантура /Резидентура /Тағылымдама/Стажировки 

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне 
сəйкес мамандықтың толық атауы жəне коды/ Полное наименование специальности и код 
согласно Перечню приоритетных специальностей для присуждения международной сти-
пендии «Болашак»

Код

Шетелдегі жоғары оқу орны/шетелдік ұйым/Высшее учебное заведение за рубежом/за-
рубежная организация*

* Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту үшін өз беттерінше 
түскен тұлғалар толтырады
* Заполняется лицами, самостоятельно поступившими в зарубежные вузы/организации на 
академическое обучение/для прохождения стажировки

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу бойынша 
ақпарат/ Информация по участию в конкурсе на присуждение международной стипендии 

«Болашак»
Академиялық оқу/Академическое обучение Тағылымдамадан өту/ Прохождение 

стажировки
Өз бетінше түскендер /
Самостоятельно поступивший                                

Тағылымдама/Стажировка       

Қызметкер санатын көрсету/
Указать категорию работника:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Мемлекеттік қызметшілер/
Государственные служащие                                  
Ғылыми немесе педагог қызметкерлер/
Научные или педагогические работники               
Инженерлік-техникалық қызметкерлер/
Инженерно-технические работники                       
Мəдениет қызметкерлері, шығармашылық 
қызметкерлер/Работники культуры, творческие 
работники
Бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының 
қызметкерлері/
Работники редакции средств массовой 
информации                                                             

Бұл кестені «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ қызметкерлері толтырады/Данная 
таблица заполняется сотрудниками АО «Центр международных программ»

Ескертпелер/Замечания:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Тексерді____________________________________________________________________
Провел                          (жауапты қызметкердің аты-жөні, лауазымы/
                                     Ф.И.О., должность ответственного сотрудника)
Қолы _________________________________ Тексеген күні _________________________

I. ЖЕКЕ АҚПАРАТ / ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Жеке куəліктің деректері/ 
Данные удостоверения личности
Нөмірі/ Номер

Берген мекеме/Кем выдан

Берілген күні - қолданылу мерзімі/Дата вы-
дачи - срок действия

2. Төлқұжат деректері /Паспортные данные
Нөмірі/ Номер

Берген мекеме/ Кем выдан

Берілген күні - қолданылу мерзімі/
Дата выдачи - срок действия

3.Сəйкестендіру нөмірі/ 
Идентификационный номер

4. Туған күні/айы/жылы/ День/месяц/год 
рождения

5.Туған жері/место рождения
Ауыл /село Қала/город 

6. Ұлты/национальность
______________________________________

7. Отбасылық жағдайы/Семейное поло-
жение
_________________________________
______

8. Байланыс деректері*/Контактные данные*
Коды, үй телефоны /
Код, домашний телефон *

Ұялы телефонының нөмірі /
Мобильный номер телефон*

Коды, жұмыс телефоны /
Код, рабочий телефон

Қосымша байланыс телефондары*/
Дополнительные контактные телефоны*

e-mail*

(Электрондық почтанызды үнемі тексеру 
қажет/ Необходимо регулярно проверять 
электронную почту)

9. Тұрғылықты орны* (толық мекенжайы, 
индексі)/Место проживания* (полный адрес, 
индекс)

10. Тіркелген орны * (толық мекенжайы, 
индексі)/Место прописки* (полный адрес, 
индекс)

* Байланыс деректеріңіз өзгерген жағдайда ол туралы 5 күн ішінде «Халықаралық 
бағдарламалар орталығы» АҚ-ның қызметкерлерін ескерту қажет. 
* В случае изменения контактных данных в течение 5 дней необходимо оповестить со-
трудников АО «Центр международных программ».
 * Міндетті түрде/ в обязательном порядке
11. Ата-анаңыздың қызмет ету саласын көрсетіңіз /
Укажите сферу деятельности родителей:

Əкесі/Отец Анасы/Мать
Əскери қызметші/Военнослужащий 

 Мемлекеттік қызметші/Государственный 
служащий 

 Бюджеттік мекеме қызметкері/Работник 
бюджетной организации 

 Жеке құрылым қызметкері/Работник 
частной структуры 

 Мемлекеттік кəсіпорын қызметкері/ 
Работник государственного предприятия 

 Зейнеткер/Пенсионер 

 Жұмыссыз/Безработный 

 Ата-анасы жоқ/Нет родителей 

 Басқа/Другое _______________________ 

 Əскери қызметші/Военнослужащий 

 Мемлекеттік қызметші/Государственный 
служащий 

 Бюджеттік мекеме қызметкері/Работник 
бюджетной организации 

 Жеке құрылым қызметкері/Работник част-
ной структуры 

 Мемлекеттік кəсіпорын қызметкері/ 
Работник государственного предприятия 

 Зейнеткер/Пенсионер 

 Жұмыссыз/Безработный 

 Ата-анасы жоқ/Нет родителей 

 Басқа/Другое _______________________ 

12. Жақын туған-туысқандары/ата-аналары/жұбайы/балалары туралы мəліметтер: 
 Сведения о ближайших родственниках/родители/супруг(а)/дети:
Туысқандық 
дəрежесі

Степень род-
ства

Аты-жөні, туған жылы
ФИО, год рождения

Жұмыс/оқу орны, 
қызметі, қызметтік 

телефоны
Место работы /уче-
бы/, должность, теле-

фон, код

Мекен-жайы, теле-
фоны, қаланың/ 
өңірінің коды

Домашний адрес, 
код города/региона, 

телефон

Əкесі/Отец

Анасы/Мать

Жұбайы/
Супруг(а)

Балалары/
Дети

II.БІЛІМІ/ОБРАЗОВАНИЕ

Оқу шарттары/Условия обучения ________________________________________________
                                     (Мемлекеттік білім беру гранты/бюджет/ақылы бөлім)/
                    Государственный образовательный грант/ бюджет/платное отделение)

Жоғары оқу орнына түскен/бітірген жылдары/Годы поступления/окончания вуза ________

Диплом қосымшасы бойынша орташа балы/Средний балл по приложению к диплому ___

13. Жоғары білім/Высшее образование
Жоғары оқу орнының атауы, орналасқан жері/Наименование вуза, местонахождение 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оқу бағдарламасы/ Программа обучения _________________________________________
Оқу тілі/Язык обучения________________________________________________________
Мамандығы/ Специальность ___________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

14. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі/Послевузовское образование

Сіз жоғары оқу орнынан кейін аяқтаған барлық білім бағдарламаларды (магистратура, 
PhD докторы, бейін бойынша доктор, резидентура жəне басқа да) атаңыз:/
Перечислите все послевузовские программы (магистратура, доктор PhD, доктор по профи-
лю, резидентура и другие), которые Вы завершили: ______________________________
__________________________________________________________________________
Мамандық/Специальность ___________________________________________________

Дəреже/Степень ___________________________________________________________

Бағдарлама/Программа____________ Оқу мерзімі/Период обучения ________________

Оқу орнының атауы/Наименование учебного заведения __________________________

Орналасқан жері/
Местонахождение_________________________________________________

III. КƏСІБИ ҚЫЗМЕТІ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15. Еңбек ету қызметі/Трудовая деятельность

Айы жəне жылы/Месяц и год Жұмыс 
орнының атауы 
Наименование 
места работы

Лауазымы 
Должность

Жұмыс орнының 
орналасқан жері 
Адрес места 

работы

Келген/Приема Кеткен/Ухода

IV. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ/
 ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

16. Бұған дейін Сіз шетел тілі бойынша арнайы емтихан не-
месе тест (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, DSH, DELF жəне т.б.) 
тапсырдыңыз ба?/
Сдавали ли Вы раньше специализированные экзамены или тесты 
(TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, DSH, DELF и др.) по иностранному 
языку?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

Егер тапсырсаңыз, онда келесі кестені толтырыңыз/ Если сдавали, то заполните следую-
щую таблицу:

Тесттің ресми атауы
Официальное наименова-

ние теста

Нəтижесі
Результат

Тапсырған күні 
Дата сдачи

17. Конкурс бойынша тілдік тестілеуден өтуге ниет білдірілген орын Астана 
Место желаемого прохождения языкового тестирования по конкурсу Алматы 
18. Бұған дейін Сіз мемлекеттік тілді білу деңгейін 
анықтайтын арнайы емтихан (ҚАЗТЕСТ) тапсырдыңыз ба?/
Сдавали ли Вы раньше специализированный экзамен 
по определению уровня знания государственного языка 
(КАЗТЕСТ)?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

Егер тапсырсаңыз, онда келесі кестені толтырыңыз/ Если сдавали, то заполните следую-
щую таблицу:

Тесттің ресми атауы
Официальное наименова-

ние теста

Нəтижесі
Результат

Тапсырған күні
Дата сдачи

Шетелдік жоғары оқу орындарына/мекемелерге оқу/тағылымдамадан өту үшін өз 
беттерінше түскен тұлғалар толтырады/Заполняется лицами, самостоятельно поступив-
шими в зарубежные вузы/организации на академическое обучение/для прохождения ста-
жировки
19. Тағылымдамадан өту, оқу мерзімдері/Сроки обучения /прохождения стажировки _____
___________________________________________________________________________

20. Бұдан бұрын Сізге «Болашақ» халықаралық стипендиясы 
тағайындалды ма?/Присуждалась ли Вам ранее междуна-
родная стипендия «Болашак»? 

Иə/Да 
Жоқ/Нет 

21. Мен _____________________________________________, «Болашақ» халықаралық 
                      (Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса) толық)
стипендиясына үміткер, осы сауалнамада көрсетілген барлық ақпараттың толық жəне 
нақты болып табылатынын растаймын.
Біле тұра жалған немесе толық емес деректерді беру конкурстан шығып қалуыма, сондай-
ақ тағайындалған жағдайда «Болашақ» халықаралық стипендиясынан айыруға əкеп 
соғатыны маған мəлім.
Мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы №573 қаулысымен 
бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу 
қағиданың жəне «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарының талапта-
рымен таныстым.
Мен «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысуым барысын-
да «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ алған менің сауалнамалық деректерімді, 
тестілеу мен əңгімелесу нəтижелерін Тəуелсіз сараптамалық комиссия мен Шетелде кад-
рлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия мүшелеріне жəне шетелдік серіктестерге, 
мемлекеттік органдарға, ғылыми-зерттеу институттарына, сарапшыларға жəне өзге 
де мүдделі ұйымдарға, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ іріктеу конкурсы 
нəтижелерінің ресми сайтында орналастыру жолымен берілуіне қарсы емеспін.
Конкурстық іріктеудің барлық кезеңдеріне келуге дербес жауапкершілікте боламын жəне 
ата-анамның/қамқоршылардың жəне басқа да делдалдардың қатысуынсыз конкурстың 
барлық кезеңдерінен өз бетімен өтуге міндеттенемін. Конкурстан өту кезінде конкурстың 
кезеңдерін ұйымдастыруға жəне өткізуге жауап беретін ұйымдар мен ведомстволардың 
қызметкерлерімен ізетті болуға міндеттенемін. Осы сауалнаманың 7-тармағында 
көрсетілген электрондық почтаны тұрақты тексеруге жəне қажетті сұранысқа уақытылы 
жауап беруге міндет аламын.
Я_____________________________________________________________, претендент(ка)
                   (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)
международную стипендию «Болашак» подтверждаю, что вся информация, представлен-
ная мною в данной анкете является полной и достоверной. Мне известно, что предостав-
ление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из конкурса, а также к 
лишению международной стипендии «Болашак» в случае ее присуждения.
Я ознакомлен(а) с требованиями Правил отбора претендентов для присуждения междуна-
родной стипендии «Болашак» и Направлениями расходования международной стипендии 
«Болашак», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 
июня 2008 года № 573.
Я не возражаю о передаче моих анкетных данных, результатов тестирований и собе-
седований, полученных АО «Центр международных программ» в ходе моего участия в 
конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак», членам Независимой 
экспертной комиссии и Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, за-
рубежным партнерам, государственным органам, научно-исследовательским институтам, 
экспертам и иным заинтересованным организациям, а также путем размещения на офици-
альном сайте результатов конкурсного отбора АО «Центр международных программ». Я 
несу персональную ответственность за явку на все этапы конкурсного отбора и обязуюсь 
проходить все этапы конкурса самостоятельно, без участия родителей/попечителей или 
других посредников. При прохождении конкурса обязуюсь быть вежливым с сотрудника-
ми организаций и ведомств, отвечающих за организацию и проведение этапов конкурса. 
Обязуюсь регулярно проверять электронную почту, указанную в пункте 8 данной анкеты и 
своевременно отвечать на запрашиваемую информацию.
Төменде өзіңіздің қолыңызбен мынадай мəтінді жазыңыз:
Осы қосымшаны мен өз қолыммен толтырдым, əрбір парағы дəйектелді. Жоғарыда 
жазылған шарттармен жəне талаптармен таныстым жəне келісемін (жеке қолыммен 
нақтылаймын)
Пожалуйста, напишите ниже собственноручно прописью текст, выделенный курсивом:
Настоящее приложение заполнено мною собственноручно, каждая страница личного ли-
ста запарафирована.
С вышеперечисленными условиями и требованиями ознакомлен и согласен (подтверж-
даю личной подписью).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісемін/Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую за-
коном тайну, содержащихся в информационных системах.

Үміткердің қолы/Подпись претендента ____________________
Күні (құжаттарды тапсырған кезде көрсетіледі)/Дата (указывается на момент подачи доку-
ментов) «________»______________________ 20______ года.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 
21 желтоқсандағы №713 бұйрығына 2-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиаты ретінде оқуға баратындар 
үшін кепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан
 (оқуын жалғастырушылар)

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамының президенті 

____________________________________________
стипендиат__________________________________

 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) толық)
____________________________________________

бағдарламасы (бакалавриат/магистратура/
аспирантура/ докторантура/маман) мамандығы 

(Республикалық комиссияның хаттамасы бойынша) 
____________________________________________
елі жəне ЖОО _______________________________

Қазақстандағы почталық мекенжайы 
____________________________________________
телефоны ___________________________________
электрондық мекенжайы _______________________
ЖСН _______________________________________

 (жеке сəйкестендіру нөмірі)

ӨТІНІШ
Мен, _______________________________________________________________, Сізден 
                                        (тиістісін көрсетіңіз):

 __________________________________________________________________елшілігіне,
                                            (елін көрсетіңіз)

 ЖОО ____________________________________________________________________ 
                            (мамандығын мен ЖОО көрсетіңіз)
ұсыну үшін қаржылық кепілдеме хатын беруіңізді сұраймын.

Елшілікте сұхбаттан өту жоспарланған күн 20___ ж. «___»__________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

20__жылғы «___»_________ Қолы _____________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2016 жылғы 21 желтоқсандағы №713 бұйрығына 3-қосымша

«Болашақ» халықаралықстипендиясының стипендиаты ретінде оқуға баратындар 
үшінкепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

 Нысан 
(алғаш рет баратындар)

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік 
қоғамының президенті_____________________________
стипендиат ______________________________________

 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) толық)
____________________________________бағдарламасы

(магистратура/аспирантура/докторантура/маман/
тағылымдама)

мамандығы (Республикалық комиссияның хаттамасы 
бойынша) _______________________________________
елі жəне ЖОО/шетелдік білім беру ұйымы ___________ 

________________________________________________
Қазақстандағы почталық мекенжайы ________________

________________________________________________
телефоны _______________________________________
электрондық мекенжайы ___________________________
ЖСН ___________________________________________

 (жеке сəйкестендіру нөмірі) 

ӨТІНІШ

Мен, _______________________________________________________________, Сізден 
                                        (тиістісін көрсетіңіз):

 __________________________________________________________________елшілігіне,
                                            (елін көрсетіңіз)

 ЖОО/ шетелдік білім беру ұйымы ______________________________________________
                                         (мамандығы мен ЖОО/шетелдік білім беру ұйымын көрсетіңіз)

ұсыну үшін қаржылық кепілдеме хатын беруіңізді сұраймын.

Елшілікте сұхбаттан өту жоспарланған күн 20___ ж. «___»__________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

20__жылғы «___»_________ Қолы ________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14773 бо-
лып енгізілді.
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(Соңы 36-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 23 қараша            №669           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды 

деп тану туралы

 «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
27-бабына жəне 46-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

2. Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті (А.Ə. Пірімқұлов) заңнамада белгі-
ленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына 
жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялау үшін, сондай-ақ «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитетінің 
төрағасы Ə.А. Пірімқұловқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 
 Қазақстан Республикасының

 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы 
№ 669 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің кейбір күші жойылған 
бұйрықтарының тізбесі

1. «Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы жəне «Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 18 
наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 бұйрығының 1-тармағы (Нормативтік 
құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7367 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
газетінің 2012 жылғы 21 сəуірдегі № 172-177 (27251) санында жарияланған).

2. «Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы жəне «Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 18 
наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 229 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10815 болып тіркелген, 
«Егемен Қазақстан» газетінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 83 (28561) санында жарияланған. 

3. «Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы жəне «Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 18 
наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 17 наурыздағы № 201 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1360 болып тіркелген, 2016 
жылғы 22 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 8 жел-

тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14496 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 желтоқсан           №719           Астана қаласы

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары 
мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-

әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тəрбиеленушілерін 

оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13288 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 
10 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушыла-
ры мен тəрбиеленушілерін оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз 
ету қағидаларында: 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына 

сəйкес Министрлік Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне басқа 
да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тiзбесiн (бұдан əрі – 
Тізбе) жыл сайын 30 наурызға дейін бекітеді жəне оны білім беру ұйымдары мен баспалардың 
танысуы үшін Министрліктің сайтында орналастырады.»; 

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Оқулықтар мен ОƏК-ні Тізбеге енетін атауы бойынша сатып алу қорландыру циклі 

бойынша қажетті оқу əдебиеттерін бұдан əрі жыл сайын қосымша сатып алу арқылы толық 
таралымымен болжанған білім алушылар контингентінің жиырма пайызынан артық көлемде 
жүргізіледі.»;

8-тармақ алынып тасталсын;
9, 10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Баспалар жыл сайын ақпан айында Комитетке Тізбе бекітілгенге дейін оң сараптамалық 

қорытындыны алған оқулықтар мен ОƏК-тің бағдарлы бағасын жолдайды. 
10. Баспалар жыл сайын Тізбе бекітілгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей 

өз ұйымының сайтында Тізбеге енген оқулықтар мен ОƏК-тің прайс-парағын білім беру 
ұйымдарының танысуы үшін орналастырады. 

11. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 30 қарашаға дейін білім беру ұйымдарында 
білім алушылардың болжамды санын білім алушылар мен тəрбиеленушілердің контингентін 
есепке ала отырып, келесі оқу жылына оқулықтар мен ОƏК-ті сатып алуға өтінімді оның 
негізінде қалыптастырады».;

13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 10 сəуірге дейін баспаларға білім беру 

ұйымдарынан қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде келіп түскен оқулықтар мен ОƏК-ті са-
тып алуға ерікті нысандағы өтінімді жолдайды. Тиісті өтінімдерді жасауда оқулықтарды сатып 
алуға басымдық берілуі қажет.

14. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 25 сəуірге дейін білім беру ұйымдарының 
өтінімдері негізінде оқулықтар мен ОƏК басып шығаруды жүзеге асыратын баспалармен 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген тəртіппен шарттар жасайды.»; 

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын білім беру ұйымдарының жаңа оқу жылына 

оқулықтармен жəне ОƏК-пен қамтамасыз етілуі туралы қорытынды ақпаратты 10 тамызға 
дейін жəне оқулықтар мен ОƏК-тің басқа бөлімдерімен қамтамасыз етілуі туралы ақпаратты 
5 желтоқсанға дейін Министрлікке жолдайды.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (А.Ə. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

ресми жариялау үшін елтаңбалы мөрмен расталған қағаз данасының көшірмесімен электронды 
тасымалдағышта мерзімді баспа басылымдарына, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А.Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің  міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14744 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 желтоқсан           №720          Астана қаласы

«Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен 
оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, оларға сараптама, 
сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып 
шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының қаулысына сəйкес бұйырамын:

1. «Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды əзірлеу, 
оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7876 болып тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» газетінің 2012 жылғы 19 қыркүйектегі № 609-614 (27687) санында жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік құралдарын əзірлеу, оларға 

сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік 

құралдарын əзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып 
шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оқулықтарды, оқу-əдiстемелiк кешендер мен оқу-
əдiстемелiк құралдарды əзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, 
оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидасында: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда келесі ұғымдар қолданылады:
1) автор – шығармашылық еңбегімен ғылым, əдебиет, өнер туындыларын, соның ішінде 

оқу жəне/немесе əдістемелік материалдарды жасаған жеке тұлға;
2) авторлық ұжым – серіктес авторлар ретінде жинақталған жеке тұлғалар тобы;
3) əдіскер – нақты оқу пəнін (оқу пəндерін) оқыту əдістемесі саласының маманы;
4) əзірлеуші – оқу əдебиеттерінің мазмұнын жобалаумен, мазмұндаумен жəне ресімдеумен 

айналысатын жеке немесе заңды тұлға;
5) баспа – баспа өнімін дайындау мен басып шығаруды жүзеге асыратын кəсіпорын;
6) бірыңғай базалық оқулық – бастауыш, негізгі орта жəне жалпы білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда міндетті түрде пайдаланылатын оқулық;
7) жұмыс беруші – қызметкер еңбек қатынасында тұрған жеке немесе заңды тұлға;
8) қағаз жүзіндегі оқулықтың электрондық нұсқасы – құрылымы, мазмұны жəне көркем 

безендірілуі оқулықтың баспа формасына сəйкес келетін электрондық басылым;
9) қосымша əдебиет – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты (бұдан əрі – ҚР МЖБС), үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын 
іске асыруға ықпал ететін, оқулық пен оқу-əдістемелік кешен жиынтығына кірмейтін басылым;

10) қосымша пайдалануға арналған оқулық – бірыңғай базалық оқулыққа көмекші оқу ма-
териалы ретінде пайдаланылатын қосымша оқу басылымы;

11) оқу əдебиеттеріне ғылыми жəне педагогикалық сараптама жасау – оқу басылымы 
мазмұнының ҚР МЖБС талаптарына, үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларына, 
қазіргі ғылыми ұстанымдарға, ал əдістемелік аппараттың білім алушыларды оқыту, тəрбиелеу 
жəне дамыту мақсаттарына, психологиялық-педагогикалық ғылым талаптарына сəйкестігін 
бағалау;

12) оқулық – оқу пəнін (пəнді) жүйелі баяндайтын, ҚР МЖБС, үлгілік оқу жоспарына жəне 
үлгілік оқу бағдарламасына сəйкес келетін жəне осы оқу басылымының түрі ретінде ресми 
бекітілген оқу басылымының түрі;

13) оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды сынақтан 
өткізу – білім беру ұйымдарының оқыту процесінде оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендер 
мен оқу-əдістемелік құралдардың пайдалану практикасын кешенді зерделеу;

14) оқулықтар, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдар мониторингі – 
оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды білім беру процесіне 
енгізу нəтижелері жөніндегі ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу жəне тарату;

15) оқу əдебиеті – білімдік, сонымен бірге рухани-адамгершілік жəне тəрбиелеу 
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, жеке жəне (немесе) олардың жиынтығы бойынша 
барлық қабылданған оқу басылымдарының түрлерін қамтитын əртүрлі білім саласындағы 
баспа шығармалар;

16) оқу-əдістемелік кешен (ОƏК) – білім алушының оқу пəні (пəндер) бойынша білім 
мазмұнын меңгеруін қамтамасыз етуге бағытталған жəне оқулыққа ілеспе болатын жекелеген 
оқу жəне əдістемелік басылымдардың жиынтығы;

17) оқу басылымы – нақты білім беру (оқу) бағдарламасы бойынша білім беру процесінде 
пайдалануға арналған басылым;

18) оқу-əдістемелік құрал (бұдан əрі – ОƏҚ) – оқыту пəнін, оның тарауын, бөлігін оқыту 
жəне меңгеру немесе тəрбиенің əдістемелері бойынша материалдарды қамтитын оқу 
басылымының түрі;

19) оқулыққа электрондық қосымша (бұдан əрі – ЭҚ) – мультимедиялық элементтерді, 

практикалық жəне бақылау жұмыстарын қолдана отырып, оқулықтың мазмұнын кеңейтетін 
жəне/немесе толықтыратын электрондық интерактивті оқу материалы;

20) педагог-практик – педагогикалық білімі бар, оқу-əдістемелік қызметтің технология-
сын еркін меңгерген, бірнеше жылдар аралығында кəсіби қызметте жоғары нəтижелерге қол 
жеткізген білім беру ұйымындағы лауазымды тұлға;

21) сарапшы – сараптама жүргізуге тартылатын, білім беру, ғылым, техника жəне басқа да 
салаларда кем дегенде бес жыл еңбек өтілі жəне тиісті біліктілігі бар жеке тұлға;

22) түпнұсқа-макет – болашақ басылымның тиісті бетіне əр беті толығымен сəйкес келетін, 
сыртқы элементтері мен құрылымы бойынша аяқталған кітаптың түпнұсқасы;

23) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне 
ғылым саласындағы бақылау комитеті;

24) электрондық жеткізгіштердегі оқу басылымы – оқытуды автоматтандыруға арналған, 
оқу курсына сəйкес келетін жəне оқу жұмыстарының əр алуан түрлерін қамтамасыз ететін, 
сандық, мəтіндік, графикалық, аудио, видео жəне өзге ақпараттың жиынтығы ретінде ұсынылған 
басылымдар. Электрондық басылым электрондық жеткізгіште орындалуы, сонымен бірге ин-
тернет-ресурстарда орналастырылуы мүмкін. Электрондық оқу басылымдарына келесілер 
кіреді: электрондық оқулық, электрондық оқу құралы, электрондық оқу-əдістемелік кешен, ви-
део-, аудио- материалдар, сандық білім беру ресурстары, виртуалды зертханалар жəне т.б.»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Автор, авторлық ұжым ҚР МЖБС-ға сəйкес уəкілетті орган білім беру ұйымдарында 

пайдалануға рұқсат еткен бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру деңгейлеріне 
арналған оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдардың, оның 
ішінде электронды жеткізгіштегілердің мазмұнын əрбір төрт жылда, арнайы білім беру 
ұйымдары үшін əрбір алты жылда өңдейді.

7. Уəкілетті орган барлық білім беру деңгейлеріне арналған оқулықтарға, оқу-əдістемелік 
кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерге ғылыми 
жəне педагогикалық сараптама бойынша тақырыптық жоспарды (бұдан əрі – тақырыптық жо-
спар) келесі жылға ағымдағы жылдың желтоқсанына дейін бекітеді, ол «Оқулық» орталығының 
сайтында бекітілген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде орналастырылады.»; 

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Уəкілетті орган оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік 

құралдарды, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерді сараптамаға қабылдауды мектеп-
ке дейінгі тəрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлері үшін 
ағымдағы жылғы қаңтар мен шілде аралығындағы кезеңде, техникалық жəне кəсіптік, жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейлері үшін ағымдағы жылғы қаңтар мен қазан 
аралығындағы кезеңде ұйымдастырады.»;

 12-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Оқу əдебиетінің авторы, авторлық ұжымы, баспасы жəне əзірлеушілері «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) немесе уəкілетті орган арқылы «Оқулық» орталығына келесі 
материалдарды жібереді:»;

2) тармақша алынып тасталсын;
13 жəне 13-1-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік корпорация немесе уəкілетті орган ұсынылған материалдардың 

толықтығын осы Қағидалардың 12-тармағына сəйкес анықтайды.
Мемлекеттік корпорация немесе уəкілетті орган бес күнтізбелік күн ішінде келіп түскен 

материалдарды сараптама өткізу үшін «Оқулық» орталығына жібереді.
13-1. Мемлекеттік корпорация немесе уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 

2013 жылғы 15 сəуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының 19 жəне 
19-1-бабының 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес сараптаманы өткізу үшін материалдарды 
қабылдаудан бас тартады.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«15. Оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға, оның ішінде 

электронды жеткізгіштегілерге ғылыми жəне педагогикалық сараптама өткізу ҚР МЖБС-ға, 
үлгілік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларына, ал əдістемелік аппараттың – білім алу-
шыларды оқыту, тəрбиелеу мен дамыту мақсаттарына, психология-педагогика ғылымының 
қазіргі заманғы талаптарына сəйкестігін бағалау мақсатында жүргізіледі. 

«Оқулық» орталығы бастауыш білім беру деңгейіне арналған оқулықтар мен оқу-əдістемелік 
кешендерге келесі қайта басып шығарылғанға дейін сынақ алды жəне сынақтан кейінгі са-
раптама өткізеді.

Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру деңгейлеріне арналған оқулықтардың 
сапасына қоғамдық бағалау жүргізу үшін олардың электрондық нұсқалары сараптамадан өткізу 
кезінде «Оқулық» орталығының интернет-ресурсында орналастырылады.»;

17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«17. Мемлекеттік корпорация немесе уəкілетті орган авторға (авторлық ұжымға) немесе 

баспаға сараптама нəтижелерін береді.
18. Оқулық» орталығының сараптама қорытындысына сəйкес автор (авторлық ұжым) не-

месе баспа өңдеуді талап ететін оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік 
құралдарды өңдеуден кейін Мемлекеттік корпорацияға немесе уəкілетті органға қайта сарапта-
ма өткізуге сараптамалық шешімді алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ұсынылады. 
Екінші рет қайтарылған немесе білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылмаған оқу басы-
лымдары ағымдағы күнтізбелік жыл ішінде сараптамаға қабылданбайды.»;

20-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«20-2. Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – 

Министрлік) оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарға сынақ 
өткізетін эксперименттік білім беру ұйымдарының тізімін жəне оқулықтар мен ОƏК тізбесін 
қалыптастырады.»;

24, 25, 26, 27 жəне 28-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«24. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармалары 

жыл сайын оқу процесінде қолданыстағы оқулықтар мен оқу-əдістемелік кешендердің сапасы 
жəне оларға сұраныс бойынша «Оқулық» орталығына ақпарат береді. 

25. Министрлік оқулықтар мониторингінің нəтижелері бойынша білім беру ұйымдары 
тарапынан сұраныссыз қалған оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік 
құралдарды Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне басқа да 
қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тiзбесінен (бұдан əрі – 
Тізбе) алып тастау туралы шешім қабылдайды.

26. Министрлік оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды, 
оның ішінде электронды жеткізгіштегілерді, сараптама жəне сынақ жүргізу нəтижелерін 
қарастыру жөніндегі Республикалық комиссияны (бұдан əрі – Республикалық комиссия) құрады.

Республикалық комиссияның құрамы Министрліктің бірінші басшысымен бекітіледі.
Республикалық комиссияның құрамына отандық білім беруді дамыту бойынша жұмыс 

тəжірибесі бар мемлекеттік, қоғамдық жəне үкіметтік емес ұйымдардың, педагогикалық жəне 
ғылыми қоғамдастықтың өкілдері кіреді.

Уəкілетті орган оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдардың, 
оның ішінде электронды жеткізгіштегілердің сараптама, сынақ нəтижелерін қарастыру жəне 
Республикалық комиссияға ұсыныс енгізу үшін пəндік комиссияларды құрады.

Пəндік комиссиялар құрамы бір жыл мерзімге бекітіледі. Əрбір пəндік комиссия құрамына 
жетекші жəне ғалымдар мен педагог-практиктерден тұратын комиссияның мүшелері кіреді. 

Пəндік комиссиялар: 
1) бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім деңгейлеріне арналған оқулықтарға са-

раптама жасайды жəне бірыңғай базалық оқулықты анықтау үшін деңгейге бөлу жұмыстарын 
жүргізеді;

2) оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдардың сынақ 
қорытындыларын қарастырады;

3) мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім 
беру деңгейлеріне арналған оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік 
құралдарды, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерді сараптамалық бағалау, сынақтан 
өткізу жəне деңгейге бөлу, қорытындыларын Республикалық комиссияның қарауына енгізеді.

27. Республикалық комиссия:
1) пəндік комиссиялар жұмысының қорытындыларын қарастырады;
2) пəндік комиссиялардың ұсыныстарын есепке ала отырып, оқулықтарды, оқу-əдістемелік 

кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды, оның ішінде бірыңғай базалық оқулықтарды 
іріктеуді жүзеге асырады;

3) оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен оқу-əдістемелік құралдарды, оның ішінде 
электрондық жеткізгіштегілерді оқу процесінде пайдалану туралы мынадай шешімдерді 
қабылдайды:

«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылады»;
«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылмайды»;
«білім беру ұйымдарында бірыңғай базалық оқулық ретінде пайдалануға ұсынылады»;
«білім беру ұйымдарында қосымша қолдануға арналған оқулық ретінде пайдалануға 

ұсынылады»;
4) Тізбеге енгізу үшін ұсынылған оқу əдебиеттері тізімін Министрліктің қарауына жəне 

бекітуіне ұсынады;
5) барлық білім беру деңгейлеріне арналған оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендер мен 

оқу-əдістемелік құралдарды дайындау, сараптау, сынақтан өткізу, мониторинг жүргізу жəне 
басып шығару тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды жəне енгізеді.

28. Республикалық комиссияның отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі.
Отырыс Республикалық комиссия мүшелерінің жартысынан көп бөлігі қатысқанда заңды 

болып табылады.
Республикалық комиссияның шешімі қайта қарастырылмайды.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 

бақылау комитеті (А.А. Пірімқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

ресми жариялау үшін елтаңбалы мөрмен расталған қағаз данасының көшірмесімен электронды 
тасымалдағышта мерзімді баспа басылымдарына, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым вице-
министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14745 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 желтоқсан           №726           Астана қаласы

«Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 
4-тармағына сəйкестендіру мақсатында бұйырамын: 

 1. «Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы» Білім жəне ғылым 
министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8390 болып тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» республикалық газетінің № 184 (28123) 2013 жылғы 7 тамызда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін: 

 кіріспе сөз мынадай редакцияда жазылсын:
 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 

4-тармағына сəйкес бұйырамын:»; 
көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасы осы 

бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 

білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 

ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы  Білім жəне ғылым
министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 726 бұйрығына қосымша

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы 
№ 50 бұйрығымен бекітілген 

 
Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасы

Білім беру ұйымдарының түрлері: 
1. Мектепке дейінгі ұйымдар:
1) бөбекжай;
2) балабақша;
3) отбасылық бөбекжай; 
4) санаторлық бөбекжай;
5) «мектеп-бөбекжай» кешені;
6) мектепке дейінгі шағын орталық. 

2. Орта білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта):
1) білім беру деңгейі бойынша: 
бастауыш мектеп;
негізгі орта мектеп;
жалпы орта білім беретін мектеп;
2) оқыту бейіні бойынша:
гимназия;
лицей;
бейіндік мектеп;
3) оқуды ұйымдастыру жағдайы бойынша:
шағын жинақты мектеп;
тірек мектеп (ресурстық орталық);
түзеу мекемелері жанындағы жалпы орта білім беретін мектеп;
кешкі мектеп;
девиантты мінез-құлықты балаларға арналған білім беру ұйымы;
ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымы;
аурухана жанындағы мектеп;
4) халықаралық:
халықаралық мектеп;
5) интернаттық ұйымдар:
мектеп-интернат;
əскери мектеп-интернат;
жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат;
тірек мектеп (ресурстық орталық) жанындағы интернат;

көп балалы жəне аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп-
интернат;

санаториялық мектеп-интернат.
6) біріктірілген: 
мектеп-гимназия;
мектеп-лицей;
қосымша білім беру мектеп-орталығы;
мектеп-интернат-колледж;
оқу-сауықтыру орталығы (кешен);
оқу-өндірістік комбинат (мектепаралық, курстық);
оқу-тəрбие орталығы (кешен);
оқу орталығы.

3. Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары:
1) колледж;
2) училище;
3) кəсіптік даярлау оқу орталығы;
4) ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған колледж;
5) түзету мекемелері жанындағы кəсіптік даярлау оқу орталығы;
6) түзету мекемелері жанындағы колледж;
7) əскери – техникалық колледж; 
8) жоғары колледж.

4. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары:
1) колледж;
2) жоғары колледж;
3) училище.

5. Жоғары білім беру ұйымдары:
1) институт;
2) консерватория;
3) жоғары мектеп;
4) жоғары училище;
5) академия.

6. Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары:
1) Ұлттық зерттеу университеті;
2) Ұлттық жоғары оқу орны;
3) зерттеу университеті;
4) университет;
5) академия.

7. Мамандандырылған білім беру ұйымдары:
1) мамандандырылған мектеп;
2) мамандандырылған лицей (мамандандырылған мектеп-лицей);
3) мамандандырылған гимназия (мамандандырылған мектеп-гимназия);
4) мамандандырылған мектеп-интернат; 
5) мамандандырылған мектеп-лицей-интернат; 
6) мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат; 
7) мамандандырылған музыка мектеп-интернаты; 
8) мамандандырылған спорт мектеп-интернаты (олимпиадалық резервтегі маманданды-

рылған мектеп-интернат-колледж); 
9) мамандандырылған хореография мектеп-интернаты 
(мамандандырылған хореография мектеп-интернат-училищесі); 
10) мамандандырылған əскери мектеп-интернат; 
11) «Білім-инновация» лицей-интернат;
12) мамандандырылған мектеп-кешендер. 

8. Арнайы білім беру ұйымдары:
1) арнайы бөбекжай;
2) арнайы балабақша;
3) арнайы мектеп;
4) арнайы мектеп-интернат;
5) арнайы кешен «балабақша - мектеп – интернат»;
6) арнайы кешен «мектеп - интернат - колледж»; 
7) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация;
8) оңалту орталығы;
9) психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті.

9. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім 
беру ұйымдары:

1) балалар үйі;
2) ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған балалар үйі;
3) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мек-

теп-интернат;
4) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, ерекше білім беру қажеттілігі 

бар балаларға арналған мектеп-интернат; 
5) отбасы үлгісіндегі балалар үйі;
6) отбасы үлгісіндегі балалар ауылы;
7) пана үйі;
8) кəмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы;
9) жасөспірімдер үйі (əлеуметтік бейімдеу орталығы);
10) қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығы.

10. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары:
1) мектепке дейінгі дамыту кешені (орталық, академия);
2) оқушылар сарайы (үйі, орталығы, кешені, балалар-жасөспірімдер шығармашылық 

орталығы жəне басқалары);
3) жас натуралистер станциясы (балалар экологиялық орталығы, биологиялық орталық, 

экобиоорталығы, экология жəне өлкетану балалар-жасөспірімдер орталығы); 
4) жас техниктер станциясы (орталық, балалар жəне жасөспірімдер техникалық 

шығармашылық мектебі);
5) жас туристер станциясы (балалар-жасөспірімдер туризм орталығы);
6) балалар аула клубы, балалар əскери патриоттық клубы (клубтық демалыс ұйымдары);
7) балалар өнер мектебі (балалар музыка мектебі, балалар көркемөнер мектебі, балалар 

өнер мектебі, көркем-эстетикалық бағыттағы мектептер);
8) балалар сауықтыру орталығы (орталығы, кешені, қала сыртындағы сауықтыру лагері 

жəне күндізгі уақытта ұйымдастырылатын лагерь, палаталық лагерь, киіз үй лагері);
9) балалар-жасөспірімдер спорттық мектебі; 
10) олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі; 
11) балалар қызығушылығы мен жұмыстары бағыты бойынша ұйымдар;
12) балаларға қосымша білім беру оқу-əдістемелік жəне ғылыми-практикалық орталықтары.

11. Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары:
1) қосымша білім беру институты;
2) əдістемелік орталық (кабинет);
3) қосымша білім беру (өңірлік, өңіраралық, салалық) оқу орталығы; 
4) білім беру қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның қосымша білім беру құрылымдық 

бөлімшесі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14730 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 мамыр          №357           Астана қаласы 

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық  талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына, 144-бабының 
6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекітілсін. 

2. «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық та-
лаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 127 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10713 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 тамызда жарияланған) күші жойыл-
ды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне 

электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ
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Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі  Ұлттық экономика министрі
______________ Ж. Қасымбек ______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 8  қыркүйек   2017 жылғы 2 0 қыркүйек

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
______________ Қ. Бозымбаев
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 31 мамырдағы №357  бұйрығымен бекітілген

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық та-

лаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) денсаулық сақтау 
объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді.

2. Санитариялық қағидалар мыналарға:
1) денсаулық сақтау объектілерін салуға жер учаскесін таңдауға, жобалауға  жəне 

орналастыруға; 
2) денсаулық сақтау объектілерін сумен жабдықтауға жəне суды бұруға; 
3) денсаулық сақтау объектілерін жарықтандыруға, желдетуге жəне ауасын баптауға, 

жылумен жабдықтауға;
4) денсаул ық сақтау объектілері үй-жайларын жөндеуге жəне күтіп-ұстауға;
5) денсаулық сақтау объектілерінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-

профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге;
6) денсаулық сақтау объектілерінде медициналық қалдықтарды жинауға, залалсыздан-

дыруға, сақтауға;
7) денсаулық сақтау объектілерінде тамақтану жағдайларына;
8) персоналдың еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды қамтиды. 
3. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) «А» сыныбындағы медициналық қалдықтар – коммуналдық-тұрмыстық қалдықтардан 

құрамы бойынша ерекшеленбейтін, қауіпті қасиеттері жоқ қалдықтар;
2) антисептик – микробтарды жою мақсатында теріге немесе тінге қолдануға арналған 

микробқа қарсы химиялық агент;
3) асептикалық бөлімше – науқаста іріңді инфекция болмағанда медициналық көмек 

көрсетуге арналған үй-жайлар;
4) асептикалық режим – микробтардың жараға түсуінің алдын алатын санитариялық-

техникалық жəне санитариялық-гигиеналық іс-шаралар кешені;
5) «Б» сыныбындағы медициналық қалдықтар – эпидемиологиялық қауіпті медициналық 

қалдықтар (инфекцияланған жəне əлеуетті инфекцияланған қалдықтар). Қанмен жəне басқа да 
биологиялық сұйықтықтармен ластанған материалдар жəне аспаптар, заттар. Патологиялық-
анатомиялық қалдықтар, органикалық операциялық қалдықтар (ағзалар, тіндер). Инфекциялық 
бөлімшелердің тамақ қалдықтары. Патогендігі III-IV топтардың микроорганизмдерімен жұмыс 
істейтін микробиологиялық, клиникалық-диагностикалық зертханалардың, фармацевтикалық, 
иммундық-биологиялық өндірістердің қалдықтары. Виварийлердің биологиялық қалдықтары. 
Пайдалануға жарамсыз тірі вакциналар;

6) бокс – сырттан науқас келіп түсуі үшін жеке есігі бар үй-жай. Оның құрамына: палата, 
санитариялық торап, ванна жəне шлюз кіреді;

7) «В» сыныбындағы медициналық қалдықтар – төтенше эпидемиологиялық қауіпті 
медициналық қалдықтар (аса қауіпті жəне карантиндік инфекциялық аурулармен ауыратын 
науқастармен жанасқан, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сында төтенше жағдайлардың пайда болуына алып келуі мүмкін жəне аумақты санитариялық 
қорғау бойынша іс-шараларды жүргізуді талап ететін материалдар. Патогендігі I-II топтардың 
микроорганизмдерімен жұмыс істейтін зертханалардың, фармацевтикалық жəне иммундық-
биологиялық өндірістердің қалдықтары. Анаэробты инфекциялы пациенттердің жəне туберку-
лезбен ауыратын науқастардың қалдықтары. Туберкулез қоздырғыштарымен жұмысты жүзеге 
асыратын микробиологиялық зертханалардың қалдықтары); 

8) «Г» сыныбындағы медициналық қалдықтар – токсикологиялық қауіпті медициналық 
қалдықтар (пайдалануға жатпайтын дəрілік, оның ішінде цитостатиктер, диагностикалық, 
дезинфекциялау құралдары. Құрамында сынап бар заттар, аспаптар мен жабдықтар. 
Фармацевтикалық өндірістердің шикізаттары мен өнімдерінің қалдықтары. Жабдықты, көлікті, 
жарықтандыру жүйелерін пайдалану қалдықтары);

9) «Д» сыныбындағы медициналық қалдықтар – радиоактивті медициналық қалдықтар 
(құрамында Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы 
заңнамасымен белгіленген, радиоактивті заттар үшін регламенттелген мəннен асатын 
мөлшерде жəне шоғырлануда радиоактивті заттар бар);

10) денсаулық сақтау объектілері – денсаулық сақтау ұйымдары жəне денсаулық сақтау 
саласында медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар өздерінің қызметін жүзеге 
асыратын объектілер;

11) денсаулық сақтау ұйымы – денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыра-
тын заңды тұлға;

12) жеке босандыру палатасы немесе бірге болу палатасы – босанатын бір əйелді 
босандыруға арналған, санитариялық торабы бар, босанған əйел жаңа туған нəрестесімен 
стационардан шыққанға дейін болатын, жабдықталған үй-жай;

13) жеке қорғаныш құралдары (бұдан əрі – ЖҚҚ) – зиянды жəне қауіпті өндірістік 
факторлардың əсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-ақ ластанудан қорғау үшін 
жұмыскер пайдаланатын құралдар;

14) жылжымалы медициналық объект – жабдықтары жəне медицина персоналына арналған 
орындары бар көлік құралдары (автомобиль, теміржол, теңіз, өзен, авиация) базасында 
орналасқан мобильді консультациялық-диагностикалық объект; 

15) медициналық қалдықтар – медициналық қызметтер көрсету жəне медициналық мани-
пуляциялар жүргізу процесінде түзілетін қалдықтар;

16) медициналық қалдықтарды залалсыздандыру – қалдықтардың қауіпті қасиеттерін 
механикалық, физикалық-химиялық немесе биологиялық өңдеу жолымен азайту немесе жою;

17) медициналық қалдықтарды залалсыздандыру бойыша арнайы қондырғы – өртеуді, 
автоклавтауды, қысқа толқынды өңдеуді, плазмалық өңдеуді жəне залалсыздандырудың 
басқа да əдістерін пайдаланатын, медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған 
мамандандырылған технологиялық жабдық;

18) медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинауға жəне кəдеге жаратуға арналған контейнер 

(бұдан əрі – ҚЖКЖК) – өткір жəне үшкір медициналық қалдықтарды жинауға жəне қауіпсіз кəдеге 
жаратуға арналған су өткізбейтін жəне тесілмейтін, бір рет қолданылатын сыйымдылықтар; 

19) санитариялық киім – еңбек заттарын жұмыс істеушілерден жəне жұмыс істеушілерді 
жалпы өндірістік ластанулардан қорғауға арналған өндірістік киім;

20) санитариялық-эпидемияға қарсы режим – денсаулық сақтау объектілерінде 
инфекциялық жəне паразиттік аурулардың алдын алу жəне оларды таратпау жөніндегі іс-
шаралар кешені; 

21) селитебтік аумақ – тұрғын, қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) жəне рекреациялық аймақ-
тарды, сондай-ақ инженерлік жəне көліктік инфрақұрылымдардың жекелеген бөліктерін, ор-
наластырылуы мен қызметі арнайы санитариялық-қорғаныш аймақтарын талап ететін əсері 
болмайтын басқа да объектілерді орналастыруға арналған елді мекен аумағының бір бөлігі; 

22) шлюз – ауаның бір үй-жайдан басқасына кіру мүмкіндігін желдету жүйесі арқылы жо-
ятын жəне ауасы əртүрлі деңгейде ластанған үй-жайлардың арасында орналасқан, палата, 
бөлімше мен жалпы дəліз арасындағы үй-жайдың бір бөлігі.

2-тарау. Денсаулық сақтау объектілерін салуға жер учаскесін таңдауға, жобалауға 
жəне орналастыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

4. Денсаулық сақтау объектілерін салуға жер учаскесін таңдау, оны жобалау «Қазақстан 
Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңының 20-бабының 23-16) Тармақшасына 
сəйкес сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер (бұдан 
əрі – сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) талапта-
рына сəйкес жобалауға арналған тапсырмада айқындалады.

5. Инфекциялық аурулар ауруханасын, бөлімшесін жобалау кезінде:
1) кемінде екі тексеріп-қарау кабинеті немесе бокстары болуы қажет қабылдау бөлімі;
2) ауа-тамшы жолы арқылы, ішек, вирустық инфекциялармен, аса қауіпті жəне карантиндік 

инфекциялармен ауыратын науқастарды емдеуге жатқызуға арналған оқшауланған бөлімшелер;
3) диагностикалық бөлімше (диагностикалық палаталар);
4) зертханалар көзделеді. 
6. Жобалау кезінде инфекциялық аурухананың тексеріп-қарау боксында дербес 

оқшауланған сыртқы есік көзделеді. 
7. Перинаталдық орталықтарды, перзентханаларды жобалау кезінде сыйымдылығы екі 

ананың төсегінен аспайтын босанғаннан кейінгі палаталар көзделуі қажет. Перинаталдық 
орталықта жаңа туған нəрестелерге реанимациялық іс-шараларды жəне қарқынды терапияны 
жүргізуге арналған бөлімшелер көзделеді.

8. Экстракорпоральды ұрықтандыру бөлімшесінің құрамы мен алаңы технологиялық про-
цеспен жəне мекеменің қуатымен айқындалады.

9. Операциялық блоктарды бірінің үстіне бірін орналастырған кезде септикалық 
операциялық блоктар асептикалықтан жоғары орналастырылады.

Операциялық блоктар (бөлімшелер) өтетін жолда болмауы тиіс. медицина персоналының 
кіруі санитариялық өткізгіштер арқылы, науқастар үшін шлюздер арқылы көзделеді.

10. Асептикалық бөлімшелерге (блоктарға) мыналар кіреді: дəретханасы, ваннасы неме-
се себезгісі бар палаталар, емшара бөлмесі, дəрігер кабинеті, буфет, стерильді материалды 
сақтауға арналған үй-жайлар жəне бөлімшенің бейініне байланысты басқа да үй-жайлар.

11. Персоналға арналған санитариялық өткізгіштер үш көршілес үй-жай құрамында жо-
баланады. Бірінші үй-жай себезгімен, санитариялық тораппен жабдықталады. Екінші үй-жай 
таза хирургиялық костюмдер, аяқ киімдер, бахилалар кию үшін пайдаланылады. Үшінші үй-жай 
пайдаланылған киім-кешекті ауыстыруға жəне жинауға арналған. 

12. Амбулаториялық, пластикалық жəне эстетикалық хирургия орталықтарында, дер-
матология-косметология объектілерінде, амбулаториялық-емханалық ұйымдарда үй-
жайлар жиыны аз – операциялық, операция алды, санитариялық өткізгіш, пациенттер үшін 
операциялық бөлмеге кірудегі шлюз жəне операциядан кейінгі палата бар шағын операциялық 
залдар көзделеді. Санитариялық өткізгіш персоналдың таза жəне лас киім-кешегін сақтауға 
арналған жағдайлармен қамтамасыз етіле отырып, себезгімен жабдықталатын бір үй-жайдың 
құрамында жобаланады. 

Шағын операциялық залдарға пациент шлюз арқылы, персонал – операция алды бөлмесі 
арқылы түседі. 

13. Магниттік-резонанстық томография, сəулелік диагностика жəне терапия кабинеттерін 
жобалау, сондай-ақ тиімді дозаның рұқсат етілген қуатының мəнін гигиеналық нормалау «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы кодексінің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бекітетін 
санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің талаптарына (бұдан əрі – нормалау 
құжаттары) жəне сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік норматив-
терге сəйкес жүзеге асырылады. 

14. Психиатриялық, туберкулезге қарсы, наркологиялық мекемелер қала маңындағы 
аймаққа немесе шеткері аудандарға, мүмкіндігінше селитебтік аумақтан ажырауды сақтай 
отырып, жасыл алқаптарда орналастырылады. 

15. Тұрғын үйлерде қуаты ауысымына 100 келушіден аспайтын амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін, оның ішінде күндізгі стационарлары, амбулаториялық хирургия 
орталықтары (пациенттер 5 тəуліктен артық болмайтын) бар денсаулық сақтау объектілерін 
орналастыруға жол беріледі. 

16. Тұрғын ғимаратта осы Санитариялық қағидалардың 15-тармағында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, пациенттер тəулік бойы болатын стационарларды орналастыруға 
жол берілмейді.

17. Ғимараттардың цоколдық жəне жертөле қабаттарында науқастарға арналған қабылдау 
жəне палаталық бөлімшелер, операциялық, таңып-байлау, емшара, манипуляциялық, босан-
дыру, стоматологиялық кабинеттер, орталық стерильдеу бөлімшесі, электр-жарықпен емдеу 
кабинеттері, шеберханалар, улы, əсері күшті, тез тұтанатын жəне жанатын сұйықтықтарға 
арналған қоймалар орналастырылмайды.

3-тарау. Денсаулық сақтау объектілерін сумен жабдықтауға жəне су бұруға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

18. Денсаулық сақтау объектісінде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, ыстық 
сумен жабдықтау жəне су бұру көзделеді.

19. Денсаулық сақтау объектісінде орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған 
жағдайда орталықтандырылмаған сумен жабдықтау көздерінің (ұңғымалар) суы немесе 
нормалау құжаттарына сəйкес келетін əкелінетін су пайдаланылады. Суды əкелу арнайы 
көлік құралымен жүзеге асырылады. Суды сақтау арнайы таңбаланған сыйымдылықтарда 
жүзеге асырылады.

20. Дəрігерлердің барлық қабылдау кабинеттерінде, палаталарда, қосалқы үй-жайларда 
(персонал, шаруашылық мейіргері, лас киім-кешекті жинау бөлмесі, санитариялық бөлмелер, 
санитариялық тораптар) суық жəне ыстық су өткізілген раковинаны орнату көзделеді. 

Айрықша режимді талап ететін операция алды, таңып-байлау, манипуляциялық, егу 
кабинеттерін, реанимация залдары мен палаталарын, босандыру залдарын, бокстардың 
шлюздерін, жартылай бокстардың, жаңа туған нəрестелер палаталары жанындағы мейiргерлер 
постарын араластырғышы бар шынтақты немесе жанаспай ағатын шүмектерді орната отырып, 
ыстық жəне суық су өткізілген раковиналармен жабдықтау керек.

21. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған жағдайда операция алды 
жəне босандыру залдарында, емшара, таңып-байлау, егу кабинеттерінде, стерильдеу, реани-
мация жəне жаңа туған нəрестелер мен бір жасқа дейінгі балалар бөлімшелерінде, қабылдау 
бөлімшелерінде, санитариялық-тұрмыстық бөлмелерде, жуу, буфет, тарату, ас блоктарында, 
кір жуатын орындарда үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштар орнатылады. 

22. Объектіні орталықтандырылған су бұру желісі жоқ немесе ішінара бар елді мекен-
дерге орналастырған жағдайда жергілікті су бұру жүйесінің құрылғысы көзделеді. Сарқынды 
суларды қабылдау жер асты су өткізбейтін сыйымдылықта жүзеге асырылады. Сарқынды 
суды қабылдауға арналған сыйымдылық қақпақпен жабдықталады, шаруашылық аймағында 
орналастырылады жəне толуына қарай тазартылады.

4-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларын жарықтандыруға, 
желдетуге жəне ауасын баптауға, жылумен жабдықтауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
23. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында табиғи жəне жасанды жарықтандыру 

көзделеді.
Көкжиектің оңтүстік румбаларына бағдарланған терезелер күннен қорғау құрылғыларымен 

жабдықталады. 
Пайдалану қағидаларында табиғи жарықтандыру талап етілмейтін үй-жайларда «екінші 

жарықпен» жарықтандыруға немесе тек жасанды жарықтандыруға жол беріледі.
24. Денсаулық сақтау объектілері үй-жайларын табиғи жəне жасанды жарықтандыру осы 

Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес параметрлермен айқындалады.
25. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларындағы микроклиматтың жəне ауа 

ортасының оңтайлы жағдайлары желдету, ауа баптау жəне жылыту жүйелерімен қамтамасыз 
етіледі. Сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелері тазалық сыныбына сəйкес үй-жайлар топта-
рына қызмет көрсетеді.

26. Ауысымына 150 жəне одан астам келушіге есептелген стационарлық жəне амбулато-
риялық-емханалық көмек көрсетілетін денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарын 
механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықтау керек. 

Ауысымына 150 келушіден кем объектілер үшін асептикалық үй-жайларда бактерицидті 
сүзгілері бар ауаны баптау аспаптарын орнату көзделеді. 

Инфекциялық, оның ішінде туберкулезге қарсы стационарларда (бөлімшелерде), əрбір 
бокс пен жартылай бокстың палаталы секцияларында гравитациялық іске қосылатын 
желдетудің жеке сыртқа тарту жүйесі орнатылады. Инфекциялық бөлімшелерде механикалық 
іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіші болмаған жағдайда əрбір бокс пен жарты-
лай бокс адамдар болған кезде пайдалануға мүмкіндік беретін бактерицидті экрандалған 
сəулелегіштермен жарақтала отырып, табиғи желдеткішпен жабдықталады.

Операциялық үй-жайлардан басқа барлық үй-жайларда механикалық іске қосылатын сору-
сыртқа тарту желдеткішінен басқа табиғи желдеткіш көзделеді.

27. Операциялық, наркоз беретін, босандыру бөлмесіне, реанимация, операциядан кейінгі 
палаталарға, қарқынды терапия палаталарына, тері күйігі бар науқастарға жəне иммунитет 
тапшылығы бар онкогематологиялық науқастарға арналған палаталарға берілетін ауа таза-
лау дəрежесі жоғары бактерицидті ауа сүзгілерінің көмегімен зарарсыздандырылады (кемінде 
95%). Операциялық, қарқынды терапия, реанимация, босандыру палаталарында, емшара 
бөлмелерінде, зертханаларда, медициналық жабдықты пайдалану ауаға зиянды заттарды 
бөлумен қоса жүретін үй-жайларда жергілікті сорғы құрылғысы немесе сыртқа тарту шкафын 
орнату көзделеді. 

28. Ауа алмасу жиілігі белгіленген тазалықты қамтамасыз ету есебіне жəне ауаның газ 
құрамын ұстап тұруға қарай таңдалады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%-дан аспай-
ды, ауа қозғалысының жылдамдығы секундына 0,15 метрден аспайды.

29. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза күйінде ұсталады, механикалық 
зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы болмайды. Сору-сыртқа тарту 
желдеткішінің (ауа баптаудың) ауа өткізгіштерінің ішкі беті үй-жайға ауа өткізгіш материалының, 
қорғаныш жабынының бөлшектерін шығаруды болдырмайды жəне сіңіру қасиеттері жоқ ма-
териалдардан жасалады.

30. Желдеткіш жүйесінің жабдығы сыртқа тарту жəне сору жүйелері үшін бөлек, дəрігерлер 
кабинеттеріне, операциялық бөлімге, палаталарға жəне адамдар үнемі болатын үй-жайларға 
тігінен жəне көлденеңінен жалғаспайтын арнайы үй-жайларда орналастырылады.

31. Үй-жайларда бір рет ауа алмасуы бар сыртқа тарту желдеткіші, екі рет ауа алмасуы 
бар сору желдеткіші орнатылады. 

32. Асептикалық үй-жайларда ауа өткізгіштерді, құбырларды, арматураны жасырын өткізу 
жүзеге асырылады.

33. Қуаты ауысымына 150 жəне одан астам келушіге стационарлық жəне амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде себезгілер, дəретханалар, 
санитариялық бөлмелер, лас киім-кешекке арналған, қалдықтарды уақытша сақтауға арналған 
үй-жайлар жəне дезинфекциялау құралдарына арналған қоймаларда ұйымдастырылған 
ағын құрылғысынсыз механикалық іске қосылатын сыртқа тарту желдеткіші жабдықталады.

34. Туберкулезге қарсы ұйымдарда (бөлімшелерде):
1) желдету жүйесі палаталарда сағатына кемінде алты еселік ауа алмасуды жəне аэро-

золь құрайтын емшараларды орындауға арналған үй-жайларда (қақырық жинау бөлмесі, 
бронхоскопия) иіс тұрып қалған аймақтардың пайда болуын болдырмай, он екі еселік ауа 
алмасуды қамтамасыз етеді;

2) роторлық немесе пластиналық түрдегі рекуператорларды пайдалануға жол берілмейді;
3) қауіптілігі жоғары аймақтарға жəне 1-2-сыныптағы биологиялық қауіпсіздік шкафтары-

на қызмет көрсететін сыртқа тарту қондырғылары НЕРА-сүзгілерді немесе қарқындылығы 
жеткілікті бактерицидті ультракүлгін сəулелеуді қолдану арқылы ауаны зарарсыздандыруға 
арналған құрылғылармен жабдықталады;

4) қабатаралық желілерді бір тік коллектормен біріктіруге жол берілмейді;
5) ауаны беруге жəне шығаруға арналған жабдықтар қарама-қарсы қабырғаларда орна-

ластырылады;
6) үй-жайлардың жəне шлюздердің барлық есіктері автоматты түрде жабылатын 

құрылғылармен, палаталардың жəне бокстардың есіктері (есіктің төменгі жағынан) ауа кіруі 
үшін желдеткіш торлармен жабдықталады;

7) көптеген дəрі-дəрмекке тұрақты микобактериясы бар науқастарға арналған бөлімше-
лердегі сыртқа тарту желдеткіші əрбір палатадан механикалық іске қосылатын жəне дефлектор 
қондырғысымен қосымша гравитациялық іске қосылатын болады. Осы бөлімшелердегі сору 
желдеткіші механикалық іске қосылатын жəне дəлізге ауа беру арқылы көзделеді;

8) баспалдақ алаңдары, лифт шахталары, көтергіштердің діңгектері сыртқа тарту басым 
бола отырып, автономды сору-сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталады;

9) сору-сыртқа тарту желдеткішінің жүйесі тəулік бойы пайдаланылуы тиіс.
35. Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық тексеріп-қарау, жөндеу, тазалау 

жəне дезинфекциялау мекеменің бекітілген кестесіне сəйкес жүргізіледі. 
36. Денсаулық сақтау объектілерінде басшысының бұйрығымен желдету жəне ауа баптау 

жүйелерін пайдалануға, желдеткіш жүйелерін жоспарлы-профилактикалық жөндеу кестесін 
орындауға жауапты адам тағайындалады. 

37. Ауаны жылытып жəне баптай отырып, сору-сыртқа тарту желдеткішінің дербес жүйелері: 
бейненің жоғары сезімтал қабылдағышымен (фотозертханасыз) жұмыс істейтін денталдық 
аппараттар жəне пантомографтар жəне жұмыс жүктемесі аптасына 40 (мА *мин) аспайтын, 
бейнені цифрлы өңдейтін денталдық аппараттар бар стоматологиялық емханалардан басқа 
операциялық блоктар, реанимация залдары мен қарқынды терапия палаталары (септикалық 
жəне асептикалық бөлімшелер үшін бөлек), босандыру залдары (босандыру палаталары), 
жаңа туған нəрестелер палаталары, онкогематологиялық, диализдік, күйік бөлімшелері, таңып-
байлау бөлмелері, жекелеген палаталық секциялар, қақырық алу бөлмелері, бактериологиялық 
зертханалар, эндоскопия, рентген кабинеттері үшін көзделеді.

38. Ауаны баптау операциялық, наркоз, босандыру, операциядан кейінгі палаталарда, 
қарқынды терапия палаталарында, онкогематологиялық науқастар, жұқтырылған иммун 
тапшылығы синдромы бар, тері күйігі бар науқастар палаталарында, реанимация, жаңа 
туған нəрестелерге, емшектегі сəбилерге, шала туған балаларға, жарақат алған балаларға 
арналған палаталарда көзделеді. Кювездермен толық жабдықталған палаталарда ауаны 
баптау көзделмейді.

39. Денсаулық сақтау объектілері орталықтандырылған жылыту жүйесімен жабдықталады. 
Орталықтандырылған жылумен жабдықтау көзі болмаған жағдайда сұйық, қатты жəне газ 
тəрізді отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделеді. 

40. Селолық елді мекендерде бір қабатты ғимараттарда пешпен жылыту құрылғысына жол 
беріледі. От жағу жеке есігі бар оқшауланған үй-жайда жүргізіледі. 

41. Босандыру палатасында ауаның температурасы кемінде +25 0С болады. Мерзімінен 
бұрын босану кезінде босандыру залындағы ауаның температурасы кемінде +28 0С қамтамасыз 
етіледі. 

42. Шала туған балаларға арналған палатада ауаның температурасы +25 0С – +28 0С 
қамтамасыз етіледі. 

43. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларындағы, оның ішінде күндізгі стационардағы 
температура, ауа алмасу жиілігі, тазалығы бойынша санаты осы Санитариялық қағидаларға 
2-қосымшада белгіленген параметрлермен айқындалады.

5-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларын жөндеуге, күтіп-ұстауға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

44. Күрделі жөндеу жүргізу кезеңінде денсаулық сақтау объектілері үй-жайларының жұмыс 
істеуі тоқтатылады. 

45. Жұмыс істеп тұрған үй-жайлардың жөнделіп жатқан үй-жайлардан сенімді оқшаулауы 
қамтамасыз етілген жағдайда ағындамы жөндеуді жүргізуге жол беріледі. 

46. Ағымдағы ақауларды жою дереу жүргізіледі. 
47. Ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық 

сақтау объектілерінің үй-жайларында (операциялық, таңып-байлау, босандыру, операция 
алды, наркоз беретін, емшара, манипуляциялық, егу кабинеттері, микобактериялары көптеген 
дəрілерге төзімді туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған стационардың үй-жайлары, 
қақырық жинау бөлмесі, сондай-ақ ванна, себезгі бөлмелері, санитариялық тораптар, клиз-
ма жасайтын, лас киім-кешекті сақтауға жəне сұрыптауға арналған үй-жайлар, хирургиялық 
бейіндегі үй-жайлар) ішкі əрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылады. 

48. Инфекциялық жəне туберкулезге қарсы бөлімшелерде аспалы төбелер қолданылмайды. 
49. Ана мен баланы қорғау ұйымдарында, хирургиялық жəне инфекциялық стационарларда 

əрбір бөлімшеге кіреберісте қолды өңдеу үшін антисептик бар шынтақ дозаторлары орнатылады.
50. Денсаулық сақтау объектілерінің жиһазы, жабдығы, кіші механизация құралдары жəне 

жинау мүкəммалы жуу құралдарына жəне дезинфекциялау құралдарына төзімді материал-
дардан қолданылады. 

51. Денсаулық сақтау объектілерінде: 
1) істен шыққан кіші механизация құралдарын, жабдықтарды, құрылғыларды пайдалануға; 
2) газ беру жүйесінің герметикалығы бұзылған наркоз беру, тыныс алу аппараттарын 

пайдалануға жол берілмейді.
52. Үй-жайларды ылғалды жинау (еденді, жиһазды, жабдықты, терезе алдын, есіктерді) 

Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген жуу жəне дезинфекциялау құралдарын 
пайдалана отырып, тəулігіне кемінде екі рет, операциялық бөлмелерде операциялар ара-
сында жүргізіледі.

53. Жинау мүкəммалы (шелектер, легендер, шүберектер, швабралар) үй-жайлар мен жинау 
жұмыстарының түрлері көрсетіле отырып таңбаланады, қатаң түрде тағайындалуы бойынша 
пайдаланылады жəне қолданғаннан кейін дезинфекцияланады.
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(Жалғасы бар) 

Санитариялық бөлмелер жинау мүкаммалын кептіруге арналған конструкциялармен 
жабдықталады. Қуаты ауысымына 25 келушіден аспайтын амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде жинау мүкаммалын сақтауға арналған сөрелері 
болған кезде санитариялық тораптарда жəне қосалқы үй-жайларда сақтауға жол беріледі. 

Эпидемиологиялық жəне дезинфекциялық режимдерді сақтай отырып, үй-жайларды та-
залау кезінде жаңа технологияларды қолдануға жол беріледі. 

54. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларын күрделі жинау: 
1) операциялық, кіші операциялық блоктарда, ОСБ-де, стерильдеу, босандыру залын-

да, босандыру палаталарында, таңып-байлау, манипуляциялық, тексеріп-қарау, егу, емша-
ра, стоматологиялық кабинеттерде, хирургиялық бейіндегі кабинеттерде, сүт бөлмесі үй-
жайларында күнтізбелік жеті күнде бір реттен сиретпей; 

2) күйік алған пациенттерге арналған палаталарда, инфекциялық аурулармен, іріңді-
септикалық инфекциялармен, туберкулезбен ауыратын пациенттерге арналған палаталарда, 
асептикалық палаталарда пациенттерді бір мезгілде шығарғаннан кейін, сондай-ақ науқас 
қайтқан кезде жүргізіледі;

3) денсаулық сақтау объектілерінің басқа үй-жайларында айына бір реттен сиретпей 
жүргізіледі.

55. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларына күрделі жинау жүргізу кезінде мына 
талаптарды сақтау қажет:

1) жұмыскерлер арнайы бөлінген санитариялық киімді пайдаланады жəне жеке қорғаныш 
құралдарын (бұдан əрі – ЖҚҚ) пайдаланады;

2) жинау бір рет қолданылатын сулықты немесе көп рет қолданылатын дезинфекцияланған 
шүберекті пайдаланыла отырып жүргізіледі;

3) үстіңгі беттерді ылғалды жинау жуу құралдары ертінділерімен мынадай тізбекпен 
жүргізіледі: төбе, терезелер мен терезенің алды, қабырғалар мен есіктер – жоғарыдан төмен 
қарай, жабдық, еден – төр жақтағы қабырғадан есікке қарай, дəретхана соңғы кезекте жиналады;

4) қолданылған жуу құралдарын шаю бір рет қолданылатын сулықты немесе көп рет 
қолданылатын дезинфекцияланған шүберекті пайдалана отырып сумен жүзеге асырылады;

5) қабырғаларды, терезенің алдын, еденді, жабдықтарды, жиһаздарды дезинфекциялау 
олар ды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға сəйкес химиялық дезинфекциялау құралдарымен 
жүргізіледі;

6) санитариялық киімді жəне қорғаныш қолғаптарын тазасына ауыстыруды жұмыскерлер 
қолданылған химиялық дезинфекциялау құралдарын шаю кезеңінің алдында жүргізеді; 

7) химиялық дезинфекциялау құралдарын шаю шүберекті пайдалана отырып сумен 
жүргізіледі. Егер дезинфекциялау қолданылғаннан кейін шаю рəсімін талап етпейтін химиялық 
дезинфекциялау құралдарымен жүргізілетін болса, шаюды жүргізбеуге болады;

8) үй-жайларды күрделі жинау жүргізілгеннен кейін жинау мүкаммалын дезинфекциялау, 
тазалау жəне кептіру жүргізіледі;

9) жинау аяқталғаннан кейін нұсқаулыққа сəйкес есепті уақытқа бактерицидті сəулелегіштер 
қосылады.

56. Таңып-байлау, босандыру залдарында, реанимация палаталарында, жаңа туған, шала 
туған нəрестелер мен бір жасқа дейінгі балалар палаталарында, емшара, егу, стоматологиялық 
кабинеттерде, инфекциялық бокстарда, асептикалық режимді үй-жайларда əрбір ағымдағы 
жинаудан кейін операциялық үй-жайды қоспағанда, кейіннен үй-жайды желдете отырып, 
бактерицидті сəулелегіштер қосылады. Кварцтеудің есепті уақыты жабдықты пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес айқындалады. 

57. Экрандалмаған жылжымалы бактерицидті сəулелендіргіштер үй-жайдың бір текше 
метріне қуаты 2,0-2,5 ватт есебінен орнатылады.

58. Туберкулезге қарсы стационарларда жəне медициналық-санитариялық алғашқы көмек 
желісі ұйымдарында экрандалған бактерицидті сəулелендіргіштер қолданылады жəне жел-
дету жеткіліксіз, ауа-тамшы инфекцияларының көздері шоғырланатын жерлерде (дəліздер, 
аэрозолдың артық бөлінуімен сүйемелденетін емшара бөлмелері, патоморфологиялық 
зертханалардың секциялық залдары, хирургиялық операцияларға арналған операция залдары 
жəне тағы да сол сияқты үй-жайлар) адамдар болғанда үздіксіз пайдаланылады. 

Экрандалған бактерицидті сəулелендіргіштер үй-жайдағы адамдарға сəуленің бағыттал-
мауы жағдайында еден бойынша қуаты 20 шаршы метрге 30 Ватт болатын бір шам есебінен 
жəне еденнен кемінде 2,20 метр биіктікте орнатылады. Бұл ретте үй-жайдың жоғары бөлігіндегі 
шамнан 1 метр қашықтықта ультракүлгін сəулелену деңгейі 100-300 микроВатт/шаршы см. 
шегінде болуы жəне адамдар көп келетін аймақта 0,2 микроВатт /шаршы см.-ден аспауы тиіс. 

59. Ауаны зарарсыздандыру үшін басқа қондырғылар қолданылған кезде есептеу пайда-
лану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес жүргізіледі. 

Ашық бактерицидті сəулелендіргіштің жұмысы қазақ жəне орыс тілдеріндегі «Кіруге болмай-
ды, бактерицидті сəулелендіргіш қосылып тұр!» деген табломен сүйемелденеді.

60. Денсаулық сақтау объектілерінде киім-кешек режиміне мынадай талаптар қойылады: 
1) объектілер төсек-орын жабдықтарымен, жаялықтармен, орамалдармен қамтамасыз 

етіледі;
2) операциялық, босандыру залдарында, асептикалық режимдегі үй-жайларда стерильді 

немесе бір рет қолданылатын киім-кешек пайдаланылады;
3) науқастардың киім-кешегін ауыстыру күнтізбелік жеті күнде бір рет жəне ластануына 

қарай жүргізіледі;
4) босанатын əйелдердің төсек-орын жабдығын ауыстыру əрбір үш күн сайын жəне ла-

стануына қарай жүргізіледі;
5) стационарлардың қабылдау бөлімшелерінде науқастардың сыртқы киімдерін уақытша 

сақтауға арналған үй-жай бөлінеді.
61. Пайдаланылған киім-кешекті жинау тығыз арнайы ыдыста (клеенка, полиэтилен қаптар, 

жабдықталған киім-кешекке арналған арбалар) жүзеге асырылады. Бөлімшелерде лас киім-
кешектерді сұрыптауға жол берілмейді.

Бөлімшелерде лас киім-кешектерді уақытша сақтау (он екі сағаттан асырмай) санитариялық 
бөлмелерде, осы мақсат үшін арнайы бөлінген үй-жайларда жууға жəне дезинфекциялауға 
жеңіл (металл, пластмасса бөшкелер) жабық ыдыста жүзеге асырылады. Лас киім-кешектермен 
жұмыс істеу үшін персонал ауыстырылатын санитариялық киіммен қамтамасыз етіледі.

62. Инфекциялық, іріңді хирургиялық жəне патологиялық-анатомиялық бөлімшелердің 
киім-кешектері жуу алдында дезинфекцияланады.

63. Киім-кешектің ауруханадан тыс киім-кешекпен жанасу мүмкіндігін болдырмайтын арнайы 
технологиялық желілер бөлінген жағдайда, барлық меншік нысанындағы кір жуу орындарында 
киім-кешекті жууға жол беріледі.

Перзентханалар, балалар, инфекциялық жəне мамандандырылған ауруханалар жанынан 
дербес кір жуу орындарының болуы міндетті. 

64. Қуаты ауысымына 100 келушіден аспайтын амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде жуатын автомат машинасын орната отырып, 
құрамында кемінде екі көршілес үй-жай (біреуі – жинау жəне жууға арналған, екіншісі – кептіруге 
жəне үтіктеуге арналған) бар шағын кір жуу орнының болуына жол беріледі.

Қуаты ауысымына 25 келушіден аспайтын амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау объектілерінде жинауды, жууды, кептіруді жəне үтіктеуді қосалқы үй-
жайларда біріктіруге жол беріледі. 

65. Стационарларда дезинфекциялау бөлімшесі көзделеді (құрамы мен алаңы стационар-
дың қуатымен белгіленеді). Меншікті дезинфекциялау бөлімшесі болмаған жағдайда төсек 
жабдықтарын дезинфекциялау дезинфекциялау камералары бар ұйымдарда жүргізіледі. 

66. Денсаулық сақтау объектілеріндегі төсек-орын жабдықтары (матрастар, жастықтар, 
көрпелер) мынадай жағдайларда: 

1) науқас хирургиялық, травматологиялық, онкологиялық, гематологиялық, күйік бөлімше-
лерінен, жүкті жəне босанатын əйелдерге арналған бөлімшелерден, балаларға арналған 
бөлімшелерден, инфекциялық, туберкулезге қарсы, дерматологиялық-венерологиялық 
бөлімшелерден шығарылғаннан немесе ауыстырылғаннан кейін;

2) эпидемиялық көрсетімдер бойынша;
3) төсек-орындар жабдықтары биоматериалмен ластанған кезде;
4) науқас қайтыс болғаннан кейін камералық дезинфекциялау əдісімен зарарсыздандыруға 

жатады.
Толық тігілген гигиеналық тыспен қапталған матрастар мен жастықтар олардың тыста-

рын химиялық дезинфекциялау құралдарымен сүрту немесе оларды себу арқылы зарар-
сыздандырылады. 

67. Таза жəне лас киім-кешекті тасымалдау қаптамаланған түрде («таза», «лас» киім-кешек) 
таңбаланған жабық ыдыста жүзеге асырылады.

Таза киім-кешек арнайы бөлінген үй-жайларда стеллаждарда, шкафтардағы сөрелерде 
сақталады.

1-параграф. Хирургиялық бейіндегі бөлімшелерді сүтіп-ұстауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

68. Операциялық блокта (бөлімшеде) мынадай аймақтар көзделеді:
1) «стерильді» (операция жасайтын жəне ассистент болатын хирургтер, операциялық 

мейіргер);
2) «таза» (анестезиологтар, кіші жəне техникалық персонал, науқасты, таза киім-кешекті, 

дəрі-дəрмектерді жеткізу);
3) «лас» (медициналық қалдықтарды, пайдаланылған киім-кешекті, таңып-байлау мате-

риалын шығару). 
Шағын операциялық үй-жайда мына аймақтар көзделеді:
1) санөткізгіш арқылы «стерильді» (операция жасайтын жəне ассистент болатын хирургтер, 

анестезиологтар, операциялық мейіргер, таза стерильді киім-кешек);
2) «таза» (кіші жəне техникалық персонал, науқасты, дəрі-дəрмектерді жеткізу).
Операция аяқталғаннан кейін медициналық қалдықтарды, пайдаланылған киім-кешекті 

шлюз арқылы жоюға жол беріледі. 
69. Хирургиялық бөлімшелерде кемінде 2 таңып-байлау бөлмесіне жол беріледі. Ірің 

бөлінетін пациенттерді таңып-байлау септикалық таңып-байлау бөлмесінде, ол болмаған 
кезде ірің бөлінбейтін пациенттерді таңып-байлағаннан кейін асептикалық таңып-байлау 
бөлмесінде жүргізіледі. 

2-параграф. Дерматология-косметология, пластикалық  жəне 
эстетикалық хирургия объектілерін күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
70. Жергілікті анестезияны, сондай-ақ ботулиндік уыт негізіндегі препараттарды пайда-

лана отырып функционалдық əжімдерді, жергілікті гипергидрозды түзету бойынша мани-
пуляцияларды пайдаланатын дерматология-косметология объектілерінде емшара немесе 
манипуляциялық кабинеттер көзделеді.

71. Пластикалық эстетикалық хирургия объектілерінде ботулиндік уыт негізіндегі препарат-
тарды пайдалана отырып хирургиялық рəсімдер функционалдық əжімдерді, жергілікті гиперги-
дрозды түзетуді қоспағанда, операциялық немесе шағын операциялық үй-жайларда жүргізіледі. 

72. Дерматология-косметология бойынша медициналық қызмет көрсету үшін пайдаланы-
латын емшара жəне манипуляциялық үй-жайлардың, пластикалық жəне эстетикалық хирургия 
бойынша қызметтерді көрсету үшін пайдаланылатын операциялық жəне шағын операциялық 
үй-жайлардың ішкі əрлеуі, инженерлік қамтамасыз етілуі жəне жабдығы осы Санитариялық 
қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкес келуі тиіс. 

73. Ботулиндік уыт негізіндегі препараттарды пайдалана отырып функционалдық 
əжімдерді, жергілікті гипергидрозды түзетуге пайдаланылатын емшара жəне манипуляциялық 
кабинеттер пайдаланылатын препараттарды сақтау үшін қосымша тоңазыту жабдығымен 
қамтамасыз етіледі. 

74. Ботулиндік уыт негізіндегі препараттарды сақтау оның өндірушісі белгілеген темпе-
ратура жағдайлары мен өзге де шектеулер ескеріле отырып, бөгде адамдардың кіруін бол-
дырмайтын жағдайларда, тоңазытқыштың жеке сөресінде, жеке таңбаланған ыдыста (зауыт 
қаптамасында) жүргізіледі.

3-параграф. Перинаталдық орталықтарды, акушерлік стационарларды күтіп-
ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

75. Гинекологиялық, босандыру бөлімшелерінің қабылдау бөлімшелері жəне балалар 
стационарының қабылдау бөлімшесі киім ілетін орны мен себезгісі бар персоналға арналған 
санитариялық өткізгіштермен жабдықталады.

76. Босанғаннан кейінгі бөлімшенің палаталары кемінде күнтізбелік үш күн болудан аспай-
тындай етіп циклмен толықтырылады.

77. Ана мен бала бірге болатын палатада жаңа туған нəрестелер үшін жеке балалар 
төсектері жəне жаңа құндақтайтын үстел орнатылады.

78. Жаңа туған нəрестелер патологиясы жəне оларға күтім көрсету бөлімшелері тек 
тиісті жоспарланған оқшаулау бар болғанда перинаталдық орталықтар мен балалар 
стационарларының құрамында көзделеді. 

79. Жеке босандыру палатасы сұйық сабынмен, антисептикпен, бір рет қолданылатын ора-
малмен, қол жуу техникасы бойынша қабырғалық көрнекі құралмен, кілемшемен, доппен, швед 
шкафымен қамтамасыз етіледі. Палаталарда ылғалды өңдеуге болатын заттар пайдаланылған 
жағдайда еркін интерьерге, ана мен бала үшін өзінің таза киімін пайдалануға жол беріледі.

80. Жаңа туған нəрестелерге, емшектегі жəне инфекциялық патологиясы бар ерте жастағы 
балаларға медициналық көмек көрсету балаларға арналған бөлімшелерде арнайы бөлінген, 
жеке бокстелген үй-жайларда жүзеге асырылады. 

81. Бокстелген үй-жайлар циклды, баланың жасын жəне оның патологиясын ескере оты-
рып толтырылады. 

82. Күтім көрсетудің екінші кезеңі бөлімшелерінде жəне 3 жасқа дейінгі балаларға 
арналған бөлімшелерде аналарымен тəулік бойы бірге болуға арналған палаталар, оларды 
профилактикалық тексеріп-қарауға жəне киімін ауыстыруға арналған сүзгі көзделеді. 

83. Балалар бөлімшесінің құрамында балаларға арналған қоспаларды дайындауға, 
құюға арналған үй-жай жəне ыдысты өңдеуге арналған кемінде 2 үй-жай көзделеді. Құрғақ 
сүт қоспалары қаптамасы ашылғаннан кейін ашылған күні мен уақыты көрсетіле отырып 
таңбаланады.

84. Балалар бөлімшелерінде үш жастан асқан балаларға арналған асхана көзделеді.
85. Балалар бөлімшелерінде физикалық немесе химиялық тəсілдермен дезинфекция-

лау жүргізуге мүмкіндік беретін материалдардан дайындалған ойыншықтар қолданылады. 
Ойыншықтарды дезинфекциялау үшін арнайы бөлінген жəне таңбаланған сыйымдылықтар 
пайдаланылады.

86. Балаларға арналған кувездерді, инкубаторларды жинауды жəне дезинфекциялауды 
медицина қызметкері арнайы бөлінген орында, дайындаушы зауыттың ұсынымдарын еске-
ре отырып жүргізеді.

4-параграф. Қан қызметі объектілерін күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

87. Қан қызметі объектілерінде үй-жайлардың мына талаптарға сəйкестігі қамтамасыз 
етіледі:

1) жұмыс аймақтары өтетін жолда болмауы тиіс;
2) қан өнімдерін дайындауға жəне сақтауға арналған өндірістік үй-жайларда жəне 

зертханалық үй-жайларда санкцияланған рұқсат қамтамасыз етіледі.
88. Үй-жайларда ылғалды жинау (еденді, жиһаздарды, жабдықты, терезенің алдын, 

есіктерді) ауысымына кемінде екі рет, жұмыс басталар алдында Қазақстан Республикасының 
аумағында қолдануға рұқсат етілген жуу құралдары пайдаланыла отырып, жұмыс аяқталғаннан 
кейін жуу жəне дезинфекциялау құралдары пайдаланыла отырып жүргізіледі. 

89. Жұмыс аймақтары қол жууға арналған раковиналармен, сұйық сабыны бар дозатор-
лармен жəне антисептик ертіндісімен, бір рет қолданылатын орамалдармен немесе электр 
орамалдармен қамтамасыз етіледі. 

90. Əртүрлі санаттағы қан өнімдері мен материалдарын:
1) жаңа алынған қаннан жəне оның компоненттерінен дайындалған;
2) аралық қан өнімдерін;
3) уақытша карантиндегі қан өнімдерін (сапасын сынау нəтижелерін алғанға дейін);
4) медициналық қолдануға арналған дайын қан өнімдерін;
5) медициналық қолану үшін беруге жатпайтын қан өнімдерін бөлек сақтау қамтамасыз 

етіледі. 
Бөлек сақтау жағдайлары болмаған кезде үй-жайдың арнайы таңбаланған аймақтары, 

стеллаждар, тоңазытқыштар, контейнерлер бөлінеді.
91. Қан өнімдерін өндіру, сақтау жəне тасымалдаудың барлық кезеңдерінде «салқындату 

тізбегі» шарттары: 
1) сақтау жəне тасымалдау үшін белгіленген температуралық режим ұсталатын тоңазыту 

жабдығы, термоконтейнерлер жəне/немесе авторефрижераторлар, сондай-ақ барлық 
кезеңдерде температуралық режимнің сақталуын тұрақты бақылау; 

2) қан өнімдерінің физикалық зақымдалуына кедергі келтіретін жəне микробиологиялық 
ластану тəуекелін азайтатын қаптама;

3) барлық кезеңдерде температуралық режимнің сақталуын тұрақты бақылау қамтамасыз 
етіледі.

92. Қан өнімдерін сақтау үшін құлыптармен немесе қолжетімділікті шектеу құрылғыларымен 
жарақталған тоңазыту жабдығы қолданылады.

93. Көшпелі донорлық сессиялар үшін пайдаланылатын үй-жайларда жұмыс рəсімдерінің 
ағындылығы, жеткілікті түрде желдету, электрмен жабдықтау, жарықтандыру, қан өнімдерін 
санкциялық сақтау қамтамасыз етіледі. Болжамды сыртқы үй-жайлардың жарамдылығы 
донорлық сессия басталғанға дейін айқындалады.

5-параграф. Инфекциялық ауруханалар мен бөлімшелерді күтіп-ұстауға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

94. Инфекциялық стационарлардың қабылдау бөлімшесі:
1) науқастардың киімі мен киім-кешегін салу жəне оларды дезинфекциялау камерасына 

жібергенге дейін сақтау үшін таза қаптар (тығыз матадан жасалған) қорымен; 
2) құсық массаларын жəне нəжістерді жинауға арналған сыйымдылықтармен;
3) үй-жайларды, санитариялық тораптарды жинауға арналған бөлек жинау мүкəммалымен; 
4) жуу, дезинфекциялау жəне дезинсекциялау құралдарымен;
5) зерттеу үшін материалды алуға арналған стерильді зертханалық ыдыспен;
6) адамдар болғанда зарарсыздандыруға мүмкіндік беретін экрандалған бактерицидті 

ультракүлгін сəулелендіргіштермен; 
7) жұмыс істейтін медицина персоналына арналған халаттармен, үшкіл орамалдармен, 

респираторлармен;
8) педикулезге қарсы жинақтармен;
9) бірінші типті қорғаныш костюмдерінің жиындарымен қамтамасыз етіледі.
95. Науқасты санитариялық өңдеу қабылдау бөлімшесінде жүргізіледі. Науқас боксқа не-

месе жартылай боксқа келіп түскен жағдайда санитариялық өңдеу тікелей осы үй-жайларда 
жүргізіледі. 

96. Ауа-тамшы жолымен, аса қауіпті жəне карантиндік инфекциялармен ауыратын 
науқастарды емдеуге жатқызуға арналған бөлімшелер жəне диагностикалық бөлімше 
(диагностикалық палаталар) толық боксталған болуы тиіс. Қалған бөлімшелерде бокстар мен 
жартылай бокстар палаталардың жалпы санының кемінде 30%-ын құрауы тиіс. 

97. Бөлімшелердің жұмысы пациенттерге медициналық көмек көрсету жəне палатада 
қызмет көрсету қағидаты бойынша ұйымдастырылады. 

98. Персоналдың боксқа кіретін есігі санитариялық киімді ауыстыру, қолды жуу жəне де-
зинфекциялау жүргізілетін шлюздер арқылы инфекциялық емес «шартты түрде таза» дəліз 
арқылы көзделеді. 

99. Инфекциялық бөлімшелер бокстарында палаталарға шлюздерден əйнектелген 
жақтау лар, шлюзден палатаға тамақ, дəрілік заттар мен киім-кешекті жеткізуге арналған беру 
шкаф тары көзделеді. Боксталған палаталарда беру шкафтары дəлізден палатаға көзделеді. 
Науқастардың тамақ ішуі палатада жүзеге асырылады. 

100. Бокстарды толтыру инфекциялық аурулардың циклы, нозологиялық нысандары жəне 
оның жекелеген нысандарының клиникалық ағымы ескеріле отырып жүзеге асырылады. 

101. Ішек инфекцияларымен ауыратын науқастарды жеке таңбаланған түбектермен 
қамтамасыз етіледі, оларды таңбалау науқастың төсегінің нөміріне сəйкес келуі тиіс. Науқастың 
бөлінділері зарарсыздандырылады.

6-параграф. Туберкулезге қарсы ұйымдарды күтіп-ұстауға  қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар.

102. Туберкулезге қарсы ұйымдардың аумағында эпидемиологиялық мəртебесіне сəйкес 
науқастар үшін бөлек серуендеу алаңдары көзделеді.

103. Туберкулезге қарсы ұйымдарда кемінде екі тексеріп-қарау кабинеті немесе бокстары 
бар қабылдау бөлімшесі көзделеді.

Туберкулезге қарсы ұйымдарда науқастарды қақырық жағындысы микроскопиясының, 
дəрілік сезімталдыққа тестінің нəтижелеріне жəнетағайындалған емдеу режиміне (бұдан əрі 
– эпидемиологиялық мəртебеге) сəйкес мынада бейінді бөлімшелер:

1) рифампицинге сезімталдығы сақталған бактерия бөлетін науқастарға арналған бөлімше;
2) рифампицинге сезімталдығы сақталған бактерия бөлмейтін науқастарға арналған 

бөлімше;
3) дəрінің көптеген түріне төзімді науқастарға арналған бөлімше;
4) дəрілік төзімділігі кең науқастарға арналған бөлімше;
5) ерекше ем алмайтын, бактерия бөлетін созылмалы туберкулезбен ауыратын науқастарға 

арналған бөлімше;
6) мəжбүрлеп емдеуге арналған бөлімше бойынша бөлек емдеуге жатқызу қамтамасыз 

етіледі.
104. Бактерия бөлетін науқастарды емдеуге арналған əрбір бөлімше эпидемиологиялық 

мəртебесіне сəйкес аймақталады. Дəрілік сезімталдық мəртебесі белгісіз бактерия бөлетін 
науқастар дəрілік сезімталдыққа тестінің нəтижелері алынғанға дейін жеке санитариялық то-
рабы мен себезгісі бар бір орындық палаталарда ұсталады.

105. Мəжбүрлеп емдеуге арналған бөлімшеде туберкулезбен ауыратын науқастарды дəрілік 
сезімталдығына қарай бөлек жатқызу қамтамасыз етіледі.

106. Симптомдық емдеуді қажет ететін, тұрақты бацилла бөлетін туберкулездің созылма-
лы нысандарымен ауыратын науқастар мамандандырылған ұйымдарға немесе абацилдену 
кезеңіне дейін туберкулезге қарсы ұйымдардың жанындағы бөлімшелерге оқшаулануға жатады. 

107. Туберкулезге қарсы ұйымдарда мульти- (поли-) резистентті штаммдар бөлетін 
науқастарды амбулаториялық қабылдауға арналған жеке кабинеттер бөлінеді.

108. Туберкулезге қарсы ұйымдарда күнтізбелік он төрт күн ішінде палаталарды толтыру 
циклы сақталады. 

109. Туберкулезге қарсы стационарлардың ғимараты олардың арасына механикалық түрде 
желдету жүйесімен, ауаны зарарсыздандыру құрылғысымен, қол жууға арналған раковинамен 
жабдықталған шлюз орнатыла отырып, «таза» жəне «лас» аймақтарға бөлінеді.

«Таза» аймақта науқастарға арналған палаталар мен емшара үй-жайлары орналасты-
рылмайды. 

110. Əрбір бөлімшеде, медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында, 
амбулаториялық жəне стационарлық көмек көрсететін объектілерде қақырық жинауға 
арналған бөлме бөлінеді. 

Қақырық жинау бөлмесі бактерицидті сəулелегішпен, антисептикалық сабыны жəне анти-
септик ерітіндісі бар дозаторымен қол жууға арналған раковинамен, дезинфекциялау ерітіндісі 
бар сыйымдылықтармен, таза контейнерлер мен қақырығы бар контейнерлерге (бикстер, мы-
рыш немесе тот баспайтын құрыштан жасалған тұтқалары бар металл жəшіктер) арналған 
сыйымдылықтармен жарақтандырылады, үй-жайлардың ауасын алмастыру жиілігі сағатына 
кемінде жиырма рет ауа алмастыратын жергілікті желдету жүйесімен жабдықталады.

111. Жөтелі бар, микобактериялар бөлетін пациенттер жəне дəрілерге төзімді нысандағы 
микобактериялар бөлетін пациенттер:

1) медицина қызметкерлерімен жəне келушілермен сөйлескен кезде;
2) басқа бөлімшелердің жəне əкімшілік ғимараттардың аумағында жүрген кезде хирургиялық 

бетперделерді пайдаланады.
112. Пациенттерге күтім жасауға пайдаланылатын құралдарды, киім-кешектерді, төсек-

орын жабдықтарын, жиһазды, жабдықты туберкулезге қарсы ұйымның бөлімшесінен шығару 
алдында (басқа бөлімшелерде пайдалану, есептен шығару, кəдеге жарату үшін) міндетті 
түрде дезинфекциялауға жатады.

113. Туберкулез ауруханаларында келушілердің пациенттердің палаталарына 
келуіне, пациенттердің өз бетінше бір палатадан екінші палатаға баруына, пациенттердің 
бөлімшелерден тыс жерлерде өзеркімен жүруіне тыйым салынады.

114. Туберкулез микобактерияларын бөлетін науқастардың тамақ ішуі палаталарда 
жүзеге асырылады.

115. Туберкулезге қарсы ұйымдардың (бөлімшелердің) бактериологиялық зертханасында 
бактериоскопиялық зерттеулерді орындау үшін:

1) жағындыларды дайындауға жəне бояуға арналған;
2) бактериоскопияға арналған;
3) препараттарды тіркеуге жəне сақтауға арналған үш жеке секция көзделеді.

7-параграф. Физиокабинеттерді күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

116. Балалар бөлімшелерінде (кабинеттерінде) оқшауланған кабиналар көзделмейді, 
барлық емшаралар мейіргердің қатысуымен жүргізіледі.

117. Қашықтан басқарылатын аппараттар жəне қуаты 50 ваттан жоғары аппараттар 
металдандырылған матамен (микроөткізгіші бар) экрандалған оқшауланған үй-жайларда не-
месе кабиналарда орналастырылады.

118. Физиотерапевтік аппаратура жерге тұйықталудан еркін (қабырға мен еденнен 
оқшаулау) оқшауланған кабиналарда орнатылады. 

119. Сəулелегіштердің конденсаторлық пластиналары қашықтан жəне əмбебап орналасқан 
УЖЖ жəне ӨЖЖ-терапияларын жүргізуге арналған аппараттар микроөткізгіш матамен 
экрандалған арнайы бөлінген үй-жайларды немесе кабиналарды ұйымдастыруды талап етеді. 

120. Қауіптілігі 3-4-сыныптағы лазерлі қондырғылар жеке үй-жайларда орналастырылады. 
Қабырғалары күңгірт беті бар жанбайтын материалдан жасалады. Үй-жайлардың есіктері ла-
зерлер жұмыс істеген уақытта үй-жайға кіруді болдырмайтын бұғаттау құрылғылары бар ішкі 
құлыптармен жабылады. Есіктің сыртында лазерлік қауіптілік белгісі жəне автоматты түрде 
қосылатын «Қауіпті, лазер жұмыс істеп тұр!» деген мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі жарық 
түсіретін табло орналастырылады. 

121. Қауіптілігі 1 жəне 2-сыныптағы лазерлік қондырғылар ортақ үй-жайларда орналастыруға 
рұқсат беріледі. 

122. Электрмен ұйықтататын кабинет дыбыстан оқшауланған жағдайда, терезесінің тыныш 
аймаққа бағытталуы есепке алына отырып, өтпейтін аймаққа орналастырылады. Кабинетте 
бақылауға арналған қарайтын терезесі бар өтпелі аппарат бөлмесі көзделеді.

123. Топтық ингаляциялау үй-жайы қалған үй-жайлардан оқшауланады.
Жеке ингаляциялау аппараттарына арналған компрессор оның жанында немесе 

көрші үй-жайда орналастырылады. Бірнеше емшара орындарына арналған ингаляция-
лау қондырғыларының компрессорларын жертөле немесе жартылай жертөле қабатында 
орналастыруға жол беріледі.

124. Ингаляторияда дербес сору-сыртқа тарту желдеткіші көзделеді. Жеке ингаляторияда 
сағатына төрт рет, топтық ингаляторияда сағатына он рет ауа алмасуды қамтамасыз ету қажет.

125. Физиотерапия бөлімшелері «құрғақ» аумаққа (электрмен, жарықпен, жылумен емдеу 
кабинеттері) жəне «ылғалды» аймаққа (сумен емдеу, балшықпен емдеу) бөлінеді. Емшаралар 
жүргізу үшін емдеудің əрбір түрі бойынша жеке үй-жайлар жабдықталады. Электрмен емдеуге 
жəне жарықпен емдеуге арналған жабдықтарды бір үй-жайда орналастыруға жол беріледі. 

126. Əрбір пациент үшін жеке, көп рет қолданылатын не бір рет қолданылатын киім-кешек 
пайдаланылады. Медицина персоналы емшараларды жүргізу кезінде бір рет қолданылатын 
қолғаптар пайдаланады.

8-параграф. Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшелерін күтіп-ұстауға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

127. Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшелерінің үй-жайлары үш аймаққа бөлінеді:
1) «лас» (лас материалды қабылдау, сұрыптау, дезинфекциялау-жуу машинасына салу);
2) «таза» (дезинфекциялау-жуу машинасынан тазаланған, дезинфекцияланған жəне 

кептірілген материалды шығару, қаптау, стерилизаторға салу). Медициналық киім-кешекті 
қаптамалау үшін жеке үй-жай көзделеді;

3) «стерильді» (стерильді материалдың стерилизатордан келіп түсуі жəне оның сақталуы).
«Таза» жəне «стерильді» аймақтардың үй-жайына кіру санитариялық өткізгіш арқылы 

жүзеге асырылады.
128. Көп рет пайдаланылатын медициналық құрал-саймандарды жұмыста пайдалану 

кезінде жуу-стерильдеу үй-жайы көзделеді. 
Стерильдеу жабдығы оны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес орнатылады.
129. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды, стерильдеу алдында 

тазалауды, стерильдеуді жəне сақтауды ұйымдастыру жəне жүргізу нормалау құжаттарына 
сəйкес жүргізіледі.

 9-параграф. Стоматологиялық емханаларды (кабинеттерді) күтіп-ұстауға 
қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар 

130. Қуаты ауысымына 50-ден астам адамды қабылдайтын стоматологиялық объектілерде 
балаларды қабылдау жеке кабинеттерде жүргізіледі. 

Қуаты ауысымына 50 жəне одан аз адамды қабылдайтын стоматологиялық объектілерде 
терапиялық жəне ортопедиялық қабылдауларды бір кабинетте жүргізуге, дезинфекциялау-сте-
рильдеу режимдері сақталған кезде ересек адамдар мен балалар ағындарының терапиялық, 
ортопедиялық, ортодонтиялық бейін бойынша қиылысуына жəне хирургиялық бейін бойынша 
жеке болуына рұқсат етіледі.

131. Селолық елді мекендерде оқшаулау жəне дезинфекциялау-стерильдеу режимдерін 
сақтай отырып, хирургиялық жəне терапиялық бейін бойынша ересектер мен балаларды бірге 
қабылдау үшін жеке кабинеттердің болуына жол беріледі. 

132. Тұрғын немесе қоғамдық ғимаратта орналасқан стоматологиялық емхананың үй-
жайларына бейненің жоғары сезімтал қабылдағышымен (фотозертханасыз) жұмыс істейтін 
денталдық аппараттар жəне пантомографтарды жəне жұмыс жүктемесі аптасына 40 (мА *мин) 
аспайтын, бейнені цифрлы өңдейтін денталдық аппараттарды орналастыруға жол беріледі.

133. Хирургиялық стоматология кабинеттерінің жұмысы «таза» жəне «іріңді» араласулар 
ағындарын бөлуді ескере отырып ұйымдастырылады.

134. Əр стоматологиялық кабинетте стерильді материалдар мен құрал-саймандарға 
арналған үстел немесе құрал-саймандарды сақтауға арналған бактерицидті камера орна-
тылады.

135. Барлық стоматологиялық кабинеттер манипуляциялар арасында оларды өңдеу үшін 
қажетті уақытты ескере отырып, үздіксіз жұмыс істеу үшін жеткілікті көлемде медициналық 
техникамен жəне медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етіледі.

Əрбір қабылдауға жеке стоматологиялық тексеріп-қарау жиыны бөлінеді.
136. Протездер жəне балауыз білікшелері бар қалыптар өлшеу алдында дезинфекцияла-

нуы тиіс. Бедерлемелерді алуға арналған қасықтар дезинфекцияланады жəне стерильденеді. 
Бор машиналардың ұштықтары дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сəйкес əр 

пайдаланғаннан кейін дезинфекцияланады, стерильдеу алдында тазаланады жəне 
стерильденеді.

137. Кабинеттерді бактерицидті сəулелегіштермен немесе басқа да ауаны зарарсыздан-
дыру құрылғыларымен жабдықтайды. 

10-параграф. Паллиативтік көмек жəне мейіргер күтімі бойынша денсаулық сақтау 
объектілерін күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

138. Паллиативтік көмек жəне мейіргер күтімі бөлімшесі көп бейінді немесе мамандан-
дырылған денсаулық сақтау объектісінің құрамында көзделеді немесе дербес ұйым ретінде 
жұмыс істейді.

139. Хоспистарда жəне паллиативтік көмек бөлімшелерінде (бұдан əрі – хоспистар) паци-
енттерге күтім жасауды жүзеге асыратын адамдардың (туыстары, еріктілер мен денсаулық 
сақтау объектісінің жұмыскерлері болып табылмайтын басқа да адамдардың) ұйықтауы жəне 
тамақ ішуі үшін қосымша үй-жайлар көздеу қажет.

140. Хоспистар пациенттеріне арналған палаталардың құрылғысы сыйымдылығы төрт 
төсекке дейін көзделеді. 

141. Хоспис бөлімшелерінің құрамында іріңді-септикалық жəне инфекциялық аурулармен 
ауыратын пациенттерге арналған бір немесе екі төсектік жеке палаталар көзделеді. 

142. Хоспистарда пациенттерге келу жəне пациенттерге сəлемдемелерді қабылдауды 
ұйымдастыру үшін жеке үй-жай көзделеді.

11-параграф. Гемодиализ бөлімшелерін күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

143. Амбулаториялық науқастарға арналған үй-жайлар үшін созылмалы гемодиализге 
арналған бөлімшеде дербес аймақ бөлінеді. 

144. Амбулаториялық науқастар үшін демалу, киім ауыстыру жəне жеке заттарын сақтауға 
арналған үй-жайлар көзделеді. 

145. Инфекциялық ауруханаларда гемодиализ жасауға арналған үй-жайларды науқастарға 
арналған бокстармен көршілес орналастыру керек.

146. Инфекциялық ауруларды тасымалдаушылар болып табылатын бағдарламалық ге-
модиализ пациенттері немесе оның созылмалы нысандарымен ауыратын пациенттер үшін, 
сондай-ақ парентералды вирусты гепатиттердің маркерлеріне зерттеп-қараудың оң нəтижелері 
бар адамдар үшін жеке аймақ немесе жеке зал жəне жабдық көзделеді.

147. Су дайындау, диализді концентраттарды дайындау жəне сақтау, диализді конценртат-
тарды дайындауға арналған ингредиенттерді сақтау үй-жайлары бір бірінен оқшау орналасты-
рылады. Барлық үй-жайлар сору-сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталады. 

148. Диализ залдарында тазартылған суды үздіксіз беру көзделеді. 
149. Диализді жүргізу алдында бір рет қолданылатын бұйымдардың (диализатор, ко-

лонка, қанға арналған контейнер, магистралдар) жарамдылық мерзімі тексеріледі, сондай-
ақ тұтынушылық ыдысының тұтастығына көз жеткізіледі. Олардың стерильдігін бұзатын 
тұтынушылық ыдысы бүлінген бір рет қолданылатын бұйымдар пайдаланылмайды. 

150. Емшара кезінде дезинфекциялаудан жəне стерильдеуден өтпеген жабдықтар, аппа-
раттар жəне аспаптар пайдаланылмайды. 

151. Науқастың тамырларын аппарат магистралдарына қосу асептикалық жағдайларда 
жүргізіледі. Диализдің əрбір емшарасын жүргізу кезінде пункциялау аймағының контаминация-
сынының алдын алу үшін стерильді клеенкаларды, жаялықтарды пайдалану қажет. Емшараның 
барлық кезеңінде пункциялау орны стерильді құрғақ дəке тампонмен жабылады.

152. Диализ залындағы төсектің матрасы оған қанның, басқа да биологиялық сұйықтық-
тардың түсуін болдырмау үшін клеенкамен, өзге де суға төзімді жабынмен қорғалуы тиіс. Əрбір 
диализ емшарасынан кейін төсектің (кресло-төсектің) төсек-орын жабдықтарын ауыстыру 
қажет. Пациенттің жеке киім-кешегін пайдалануға жол беріледі, бұл ретте жеке киім-кешектің 
қан дақтарымен жəне басқа да бөлінділермен ластанбауын көздеу қажет. 

12-параграф. Патологиялық-анатомиялық ұйымдарды күтіп-ұстауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

153. Мəйіттерді сақтауға арналған үй-жай +2оС - +4оС температураны қамтамасыз ететін 
тоңазытқыш қондырғыларымен, мəйіттерді тасымалдауға арналған механикаландырылған 
құралдармен, стеллаждармен, сөрелермен немесе арнайы сейфтермен жабдықталады. 
Мəйіттер еденде сақталмайды. 

154. Секциялық үстелдерге суық жəне ыстық су жүргізіледі. Секциялық үстел сарқынды 
суларды жинауға жəне су бұру жүйесіне төгу алдында зарарсыздандыруға арналған 
сыйымдылықпен жабдықталады. Секциялық үстелдегі жұмыс орны ағаш тормен жабдықталады.

155. Секциялық үстелдер, каталкалар, зембілдер жəне мəйіттерді тасымалдауға арналған 
басқа да құрал-жабдықтар жуу жəне дезинфекциялау құралдарына төзімді су өткізбейтін ма-
териалмен қапталады.

156. Еден күн сайын жуу құралдарымен ыстық сумен жуылады.Қабырға панелдері, есіктері 
ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жуылады.

157. Айына бір реттен сиретпей жəне инфекциялық аурулардан қайтыс болған адамдардың 
мəйіттерін сойғаннан кейін үй-жайларда жуу жəне дезинфекциялау құралдарын пайдалана 
отырып күрделі жинау жүргізіледі.

158. Секциялық материалмен жұмыс ЖҚҚ-ны (халат, қолғаптар, алжапқыштар, көзілдірік) 
пайдалана отырып жүргізіледі. Туберкулезді жоққа шығармайтын жағдайларда қорғаныш 
дəрежесі жоғары бетперделер, респираторлар пайдаланылады.

6-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
159. Аурухана ішілік инфекциялардың (бұдан əрі – АІИ) алдын алу бойынша іс-шараларды 

тиімді ұйымдастыру жəне жүргізу үшін денсаулық сақтау объектісінде инфекциялық бақылау 
бағдарламасы əзірленеді, ол:

1) аурухана ішілік инфекцияларды есепке алуды жəне тіркеуді;
2) сырқаттанушылықты талдауды, тəуекел факторларын анықтауды, АІИ өршулерін тергеп-

тексеруді жəне оларды жою бойынша шаралар қабылдауды;
3) микробиологиялық мониторингті ұйымдастыруға жəне жүзеге асыруға;
4) антибиотик профилактикасы мен антибиотик терапиясы тəсілдерін əзірлеуді;
5) кəсіби аурулардың алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыруды; 
6) персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқытуды;
7) санитариялық-эпидемияға қарсы режимді ұйымдастыруды жəне бақылауды;
8) медициналық қалдықтарды жинауды, залалсыздандыруды, сақтауды жəне тасымал-

дауды ұйымдастыруды көздейді. 
160. Инфекциялық емес бейіндегі денсаулық сақтау объектілерінде пациентте айналасын-

дағылар үшін эпидемиологиялық қауіп төндіретін инфекциялық ауру анықталған жағдайда ол 

изоляторға ауыстырылады. Изолятор болмаған жағдайда инфекциялық аурулармен ауыратын 
пациенттер тиісті инфекциялық ауруханаға ауыстырылады. 

161. Стационарлық емдеуге келіп түсетін пациенттер қозғалысының ағымы қабылдау 
бөлімшесінен емдеуге жатқызу бейіні бөлімшесіне жоспарлы жəне шұғыл тəртіппен көзделеді. 
Шұғыл тəртіппен (клиникалық көрсетімдері бойынша) қабылдау бөлімшесіне соқпай, 
операциялық, анестезиология жəне реанимация бөлімшесіне, босандыру залына науқастардың 
қозғалуына жол беріледі. 

«Лас» жəне «таза» ағындардың, науқастарды, келушілерді тасымалдаудың, науқастарға 
тамақты жеткізудің қиылысуын болдырмау үшін лифтілерді «шартты таза» жəне «шартты 
лас» деп айқындау керек. 

162. Қабылдау бөлімшесінде келіп түсетін науқастардың жұтқыншағын қарау, температу-
расын өлшеу, сырқатнамасына белгі қоя отырып, педикулезге, қышымаға, дерматомикозға 
тексеріп-қарау жүргізіледі. Зертханалық зерттеулер жүргізу үшін эпидемиологиялық көрсетімдер 
бойынша биологиялық материал алу жүргізіледі.

163. Инфекциялық ауруға күдіктену кезінде пациентті инфекциялық аурулар бөлімшесіне 
(ауруханаға) ауыстырғанға дейін қабылдау бөлімшесінің жанындағы диагностикалық палатаға 
оқшаулайды. 

164. Іріңді-септикалық инфекциялармен ауыратын пациенттерді іріңді хирургия 
бөлімшесіне, ал ол болмаған кезде жеке палатаға оқшаулайды. 

165. Науқастар стационарға келіп түскен кезде санитариялық өңдеуден өтеді жəне таза 
іш киімдер, пижама, аяқ киім жиынтығы беріледі. Туберкулезге қарсы ұйымдарда емделіп 
жатқан науқастарды қоспағанда, стационарда науқастардың үй киімімен жүруіне жол беріледі.

166. Палаталарда төсектер қатаң түрде қолданыстағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
саласындағы мемлекеттік нормативтерге сəйкес белгіленген ауданға сəйкес қойылады.

167. Науқастарды емдеуге жатқызу кезінде палаталарды (күнтізбелік үш күн ішінде) тол-
тыру циклын сақтау қамтамасыз етіледі.

168. Денсаулық сақтау объектілеріндегі төсектерді эпидемиологиялық көрсетімдері бойын-
ша қайта бейіндеу халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісіледі.

169. Гирудотерапия кабинеттерінде сүліктер бір рет пайдаланылады, қайтадан пайдалануға 
жол берілмейді. Сүліктер қолданылғаннан кейін қабылданған «Б» сыныпты медициналық 
қалдықтармен жұмыс істеу схемасына сəйкес кəдеге жаратылады. 

170. Тері жəне сілемейлі жабындардың бүтіндігін бұзумен байланысты барлық медициналық 
манипуляциялар бір рет пайдаланылатын қолғаптармен жүргізіледі. 

171. Медицина персоналы қолды өңдеудің барлық кезеңдерін сақтай отырып, əр 
медициналық манипуляцияны өткізу алдында жəне одан кейін қолдарын өңдейді.

172. Денсаулық сақтау объектілерінің функционалдық мақсатына жəне олардың тазалық 
сыныбына байланысты үй-жайлардағы ауа ортасының бактериялық тұқымдалуының рұқсат 
етілген деңгейлері осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшада белгіленген параметрлер-
мен айқындалады.

173. Денсаулық сақтау объектілеріндегі ерекше тəртіп бойынша тексерулер кезінде 
жүргізілетін зертханалық-құрал-саймандық өлшеулер осы Санитариялық қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес жүргізіледі.

174. Өндірістік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру нормалау 
құжаттарына сəйкес жүргізіледі.

175. Денсаулық сақтау объектілерінде дезинфекциялау, дезинсекциялау жəне дера-
тизациялау іс-шаралары нормалау құжаттарына сəйкес жүйелі түрде ұйымдастырылады 
жəне жүргізіледі. 

7-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, 
залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

176. Медициналық қалдықтарды жинау, залалсыздандыру, сақтау жəне денсаулық сақтау 
объектілерінен шығару денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен Қалдықтармен жұмыс 
істеу бағдарламасына сəйкес орындалады, ол: 

1) сыныптары бойынша пайда болатын қалдықтардың құрамын;
2) медициналық қалдықтарды жинау тəртібін;
3) қалдықтарды зарарсыздандырудың (залалсыздандырудың) жəне жоюдың қоданылатын 

тəсілдерін;
4) қалдықтармен жұмыс істеу схемасын;
5) персоналды қалдықтармен жұмыс істеу кезінде эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына 

гигиеналық оқытуды көздейді.
Медициналық қалдықтармен жұмыс істеу жүйесін ұйымдастыру мақсатында денсаулық 

сақтау объектісі басшысының бұйрығымен осы Санитариялық қағидалар талаптарының 
сақталуын бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға тағайындалады. 

177. Қалдықтарды жинау үшін бір рет қолданылатын, су өткізбейтін қаптар, пакеттер, металл 
жəне пластик сыйымдылықтар, жинауға жəне қауіпсіз кəдеге жаратуға арналған контейнерлер 
пайдаланылады. Қауіпті қалдықтарды жинауға арналған металл жəне пластик сыйымдылықтар, 
контейнерлер тығыз жабылады.

178. Медициналық қалдықтардың сыныптамасы Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасы-
малдауды жəне оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясына сəйкес айқындалады. 
Қалдықтардың əрбір сыныбын жинау үшін қаптардың, пакеттердің, сыйымдылықтардың түсі 
əртүрлі болады: 

1) «А» сыныбы қалдықтары - қара;
2) «Б» сыныбы – сары;
3) «В» сыныбы – қызыл;
4) «Г» сыныбы – ақ. 
179. «А» сыныбы медициналық қалдықтарын жинауға мынадай талаптар қойылады:
1) жинау көп рет қолданылатын сыйымдылықтарда немесе бір рет қолданылатын пакет-

терде жүзеге асырылады;
2) бір рет қолданылатын пакеттер арнайы арбаларда немесе көп рет қолданылатын 

сыйымдылықтардың ішінде орналасады. Қалдықтарды жинауға арналған сыйымдылықтар 
мен арбалар «Медициналық қалдықтар. «А» сыныбы» деген тиісті жазумен таңбаланады. 

180. «Б» жəне «В» сыныптары медициналық қалдықтарын жинауға мынадай талаптар 
қойылады:

1) түсі сары немесе сары түсті таңбалауы бар бір рет қолданылатын жұмсақ (пакеттер-
ге) немесе қатты тесілмейтін қаптамаға (контейнерлерге) жиналады. Қаптаманы таңдау 
қалдықтардың морфологиялық құрамына байланысты болады;

2) шанышпалы жəне үшкір заттар алдын ала бөлшектелмей жəне дезинфекцияланбай, 
тесілмейтін жəне суға төзімді ЖҚКЖК-ға жиналады;

3) инелерді бөлуге арналған арнайы құрылғылар (ине шешкіш, ине бұзғыш, ине кескіш 
жəне басқалары) болған кезде пайдаланылған инесіз шприцтерді арнайы қондырғыларда за-
рарсыздандырылатын «Б» сыныбының басқа да медициналық қалдықтарымен бірге бір рет 
қолданылатын жұмсақ пакеттерге жиналады; 

4) «Б» сыныбының органикалық, сұйық медициналық қалдықтарын жинау үшін олардың 
герметикалығын қамтамасыз ететін қақпағы бар суға төзімді контейнерлер пайдаланылады;

5) ЖҚКЖК көлемінің төрттен үш бөлігінен асырылмай толтырылады. ЖҚКЖК 
толтырылғаннан кейін қақпақпен тығыз жабылады жəне үш тəуліктен асырмай сақталатын 
медициналық қалдықтарды сақтауға арналған үй-жайға жіберіледі; 

6) оларды бөлімшеден шығару үшін «Б» жəне «В» сыныбының медициналық қалдықтарын 
түпкілікті қаптамалау кезінде бір рет қолданылатын сыйымдылықтар (пакеттер, ЖҚКЖК) 
бөлімшенің атауы, күні жəне қалдықтарды жинауға жауапты адамның тегі, аты жəне əкесінің 
аты (бар болса) (бұдан əрі – Т.А.Ə.) көрсетілген «Медициналық қалдықтар. «Б» немесе «В» 
сыныбы» деген тиісті жазулармен таңбаланады.

181. «Г» сыныбы медициналық қалдықтары бөлімшенің атауы, күні жəне қалдықтарды 
жинауға жауапты адамның Т.А.Ə. көрсетілген «Медициналық қалдықтар. «Г» сыныбы» деген 
тиісті жазуы бар таңбаланған сыйымдылықтарға жиналады. 

182. Қалдықтарды залалсыздандыруды арнайы қондырғыларды пайдалана отырып 
ұйымдастырған кезде «Б» сыныбының медициналық қалдықтарын жинау жəне сақтау алдын 
ала залалсыздандырусыз пайда болған жерінде, эпидемиологиялық қауіпсіздік қамтамасыз 
етілген жағдайда жүргізіледі.

183. «Б» сыныбының патологиялық-анатомиялық жəне органикалық операциялық 
медициналық қалдықтары (ағзалар, тіндер жəне тағы басқалар) кремациялануға (өртелуге) 
немесе зиратта арнайы бөлінген учаскеде көмілуге жатады. Инфекциялық аурулармен ауырған 
науқастардың қалдықтарын қоспағанда, мұндай медициналық қалдықтарды алдын ала за-
лалсыздандыру талап етілмейді.

184. «В» сыныбының медициналық қалдықтары денсаулық сақтау объектісінде физикалық 
немесе химиялық əдістермен міндетті залалсыздандыруға жатады. «В» сыныбының 
залалсыздандырылмаған медициналық қалдықтарын ұйымның аумағынан тыс жерлерге 
шығаруға жол берілмейді.

185. Сұйық биологиялық медициналық қалдықтар химиялық əдістермен залалсызданды-
рылғаннан (дезинфекциялаудан) кейін су бұру жүйесіне төгіледі.

186. «Б» жəне «В» сыныбының медициналық қалдықтарын денсаулық сақтау ұйымының 
аумағында мамандандырылған қондырғыдан тыс өртеуге тыйым салынады. 

187. «Б», «В», «Г» сыныптарының медициналық қалдықтарын сақтау үшін стационарлық 
көмек жəне қуаты ауысымына 50-ден астам адамды қабылдайтын амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде механикалық іске қосылатын сыртқа 
тарту желдеткішпен, биологиялық қалдықтарды (бар болған жағдайда) сақтауға арналған 
тоңазыту жабдығымен, стеллаждармен, таразылармен, медициналық қалдықтары бар 
пакеттерді жинауға арналған контейнерлермен, ыстық жəне суық су өткізілген раковинамен, 
ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылармен, қолға арналған антисептиктермен 
жабдықталған жеке үй-жай бөлме бөлінеді.

188. Қуаты ауысымына 50 жəне одан аз адамды қабылдайтын амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде биологиялық қалдықтарды (бар болған 
жағдайда) сақтауға арналған тоңазыту жабдығымен жəне қолға арналған антисептиктер-
мен жабдықталған қосалқы үй-жайларда медициналық қалдықтарды сақтауға жол беріледі.

189. Тамақ қалдықтарын, «Б» сыныбының залалсыздандырылған медициналық қалдық-
тарын жиырма төрт сағаттан артық сақтау тоңазытқыштарда жəне мұздату камераларында 
жүзеге асырылады, бірақ үш тəуліктен асырмайды. 

190. «Б» сыныбының биологиялық медициналық қалдықтары +5 0 С жоғары емес темпе-
ратурада сақталады.

191. Жиналған медициналық қалдықтар қаптың саңылауын тартып буу арқылы бүтіндігіне 
зақым келтірілмей пакеттерде герметикалық қаптамаланады. Жинақталуына қарай шығары-
лады жəне мамандандырылған ұйымдармен кəдеге жаратылады. 

192. «Б» жəне «В» сыныбының қауіпті медициналық қалдықтарын тасымалдау, залалсыз-
дандыру жəне жою нормалау құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады.

193. Медициналық қалдықтар шығарылғаннан кейін медициналық қалдықтарды жинауға 
арналған үй-жай, пайдаланылған мүкəммал жəне жабдық дезинфекцияланады.

194. «Д» сыныбының радиоактивті медициналық қалдықтарымен жұмыс істеу нормалау 
құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады.

195. Медициналық ұйымның жауапты тұлғасы осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша журналда пайда болған медициналық қалдықтарды күн сайын есеп-
ке алуды жүргізеді.

196. Персонал санитариялық киім мен ЖҚҚ жиынтықтарымен (халаттар, комбинезон-
дар, қолғаптар, бетперделер, респираторлар, арнайы аяқ киім, алжапқыштар, жеңқаптар) 
қамтамасыз етіледі. 

8-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінде тамақтану жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

197. Денсаулық сақтау объектісінің ас блогын бөлек тұрған ғимаратта немесе инфекциялық 
бөлімшелерді қоспағанда, бас корпуспен жəне басқа корпустармен қосылған, қолайлы жерасты 
жəне жерүсті өту жолдары бар үй-жайдың жеке блогында орналастырады. 

198. Ас блогының жəне жабдықтардың құрылғысы, оны күтіп-ұстау, шикізатқа жəне дайын 
өнімдерге қойылатын талаптар нормалау құжаттарына сəйкес көзделеді. 

199. Күн сайын ас блогында дайындалған тағамдардың тəуліктік сынамасы қалдырылады. 
Тəуліктік сынама үшін бірінші тағамдардың жарты порциясы қалдырылады, порциялы 

екінші тағамдар кемінде 100 грамм (бұдан əрі – гр) мөлшерінде толығымен алынады, үшінші 
тағамдар кемінде 200 гр мөлшерінде алынады.

Тəуліктік сынамалар (1, 2, 3 тағамдар) дайын тамақты сақтауға арналған тоңазытқышта 
арнайы бөлінген орында +2° - +6° С температурасы кезінде қақпақтары жабылған таңбаланған 
банкаларда сақталады. 24 сағат өткеннен кейін тəуліктік сынама тамақ қалдықтарына таста-
лады. Тəуліктік сынаманы сақтауға арналған ыдыс (сыйымдылықтар, қақпақтар) бес минут 
бойы қайната отырып өңделеді.

200. Дайын тамақты аурухананың буфет бөлімшелеріне жеткізу үшін таңбаланған (тамақ 
өнімдеріне арналған) термостар немесе қақпақтары жабылатын ыдыс пайдаланылады. 
Тасымалдау арнайы арбалардың көмегімен жүзеге асырылады.

201. Дайын тамақты таратуды буфетшілер жəне «тағам таратуға арналған» деп таңбаланған 
халаттарда бөлімшенің кезекші мейіргері жүргізеді. 

Бөлімшенің палаталарын жəне басқа да үй-жайларын жинаумен айналысатын техникалық 
персоналдың тамақ таратуына жол берілмейді.

202. Тамақты таратуды бақылауды тағайындалған диетаға сəйкес аға мейіргер жүзеге 
асырады.

203. Тарату кезінде бірінші тағамдар мен ыстық сусындарда температура +75°С, 
екіншілерде +65°С төмен емес, салқын тағамдар мен сусындарда +7-ден 14°С дейiн болады. 
Тарататын кезге дейін бірінші жəне екінші тағамдар дайындалған кезден бастап eкi сағатқа 
дейін ыстық плитада тұрады. 

204. Буфет бөлімшелерінде: 
1) тамақ таратуға жəне ыдыс жууға арналған екі үй-жай;
2) жуу ванналарына су өткізілген резервтік су ысытқыштар көзделеді.
205. Ыдысты өңдеуді мынадай бірізділікпен жүргізеді: тамақты механикалық түрде алып 

тастау жəне бірінші жуғышта майсыздандыру құралдарымен жуу, екінші жуғышта ыстық сумен 
шаю жəне ыдысты арнайы сөрелерде, торларда кептіру. 

206. Инфекциялық, тері-венерологиялық, туберкулезге қарсы ұйымдардың (бөлімшелердің) 
буфеттерінде, эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша басқа бейіндегі бөлімшелерде:

1) ыдысты тамақ ішкеннен кейін буфеттерде бөлек үстелде жинайды, ішіндегі тамақтың 
қалдықтарын төгеді, зарарсыздандырады, жуады жəне кептіреді. Зарарсыздандыру химиялық 
(дезинфекциялау құралдары ерітіндісімен, оның ішінде ыдыс жуатын машинада) немесе 
термиялық (қайнату, ауа стерилизаторында өңдеу) тəсілмен жүргізіледі;

2) тамақ қалдықтарын қақпағы бар арнайы таңбаланған бакқа тастайды жəне бестен бір 
арақатынасында (экспозициясы бір сағат) құрғақ дезинфекциялық құралды себу тəсілімен 
тиісті инфекцияға арналған режим бойынша зарарсыздандырады. Пайдаланылған ыдысқа 
арналған үстел, щеткалар, ысқыштар əрбір қолданыстан кейін дезинфекцияланады. Үстелдер 
мен ыдысты жууға арналған шүберекті дезинфекциялық ерітіндіге батыру арқылы зарарсыз-
дандырады, шаяды жəне кептіреді.

207. Науқастарға арналған сəлемдемелер науқастың тегі мен аты, сəлемдеменің 
берілген күні мен уақыты көрсетіле отырып целлофан пакеттерде беріледі. Сəлемдемелерді 
қабылдау орындарында жəне бөлімшелерде рұқсат етілген (олардың саны көрсетіле отырып) 
тағамдардың жəне тұтынуға дайын тамақ өнімдерінің тізімдері iлiнеді.

208. Балаларға арналған құрғақ сүт қоспаларының қаптамасы ашылғаннан кейін ашылу 
күні жəне уақыты көрсетіле отырып таңбаланады жəне қаптамасында көрсетілген «қаптамасын 
ашқаннан кейін сақтау» жағдайында жəне мерзімінде сақталады. Қоспаларды араластыру 
стерильді ыдыс қолданыла отырып жүзеге асырылады. Дайын сүт қоспалары дайындаушының 
құжаттарына сəйкес тасымалданады, қолданылады, сақталады жəне таратылып беріледі.

209. Қуаты ауысымына 50 төсекке дейін болатын стационарларда, амбулаториялық хи-
рургия орталықтарында, стационарды алмастырушы көмек көрсететін ұйымдарда белгіленген 
нормалар мен қағидалар сақталған жағдайда тиісті ұйымдармен шарттық негізде науқастарды 
ыстық тамақтанумен қамтамасыз етуге жол беріледі. 

9-тарау. Денсаулық сақтау объектілерінің персоналының еңбек жəне тұрмыстық 
қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар
210. Денсаулық сақтау объектілерінде персоналға арналған асхана болмаған кезде 

тоңазытқышпен, су жəне тамақ жылытуға арналған құрылғылармен, қол жууға арналған ра-
ковиналармен жабдықталған бөлме бөлінеді. 

211. Дəретхана бөлмелерінде, тікелей функционалдық үй-жайларда жəне осы мақсатқа 
бөлінбеген үй-жайларда тамақ ішуге жəне темекі шегуге жол берілмейді.

212. Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде персоналға арналған 
тұрмыстық үй-жайлар санитариялық өткізгіш типі бойынша жабдықталады жəне олардың 
құрамына киім ілетін орын, қол жуатын бөлме, дəретхана, санитариялық киімді жəне ЖҚҚ-
ны сақтауға арналған үй-жай кіреді. Киім ілетін орындар арнайы жəне жеке киімді сақтауға 
арналған бөлек шкафтармен жабдықталады.

Қуаты ауысымына 25-тен аспайтын адамды қабылдайтын амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілерінде тұрмыстық үй-жайда санитариялық киімді 
жəне жеке киімді сақтауға арналған бөлек шкафтардың болуына жол беріледі. 

213. Санитариялық тораптар ыстық жəне суық су өткізілген қол жууға арналған раковина-
лармен жабдықталады, жууға арналған құралдармен, бір рет қолданылатын орамалдармен 
немесе электр орамалдармен жарақтандырылады.

214. Медицина персоналы ауысымдық жұмыс киімінің жиынтығымен (халаттармен, 
қалпақтармен (орамалдармен), ауысымдық аяқ киіммен, ЖҚҚ) қамтамасыз етіледі. 

215. Туберкулезге қарсы ұйымдардың медицина персоналы микобактерия бөле оты-
рып жөтелетін пациенттердің қатысуымен, микобактериялардың дəріге төзімді нысандарын 
бөлетін пациенттермен жұмыс жүргізу кезінде, инфекцияланған материалмен жұмыс кезінде 
хирургиялық бетперделерді, қорғаныш қолғаптарын, санитариялық киімді пайдаланады. 

216. Туберкулезге қарсы ұйымдардың медицина персоналы сүзгілеу тиімділігі көлемі 0,3-
0,4 микронға дейін бөлшектердің кемінде 94% жəне көлемі мен конфигурациясы бойынша 
медицина қызметкеріне сəйкес келетін, бетке тығыз жабысуды қамтамасыз ететін респира-
торларды пайдаланады. 

217. Инвазиялық диагностикалық жəне емдеу емшараларын жүргізетін, сондай-ақ 
биологиялық материалмен жанасатын медицина персоналының санитариялық киімін ауыстыру 
күн сайын жəне/немесе ластануына қарай жүзеге асырылады. 

Жұмысы инвазиялық емшалармен байланысты емес медицина персоналының 
санитариялық киімін ауыстыру аптасына екі реттен сиретпей жəне/немесе ластануына қарай 
жүзеге асырылады. 

218. Санитариялық киімді жуу орталықтандырылып, науқастардың киім-кешегінен бөлек 
жүзеге асырылады. 

219. Консультациялық көмек көрсететін медицина персоналы, стационарлардың 
бөлімшелерінде уақытша жұмыс атқаратын техникалық жəне əкімшілік-шаруашылық персо-
налы ауысымдық киіммен жəне аяқ киіммен қамтамасыз етіледі. 

220. Медицина персоналының санитариялық киімде денсаулық сақтау объектісінен тыс 
жерде болуына жол берілмейді.

221. Медицина персоналы нормалау құжаттарына сəйкес жұмысқа тұру кезінде алдын ала 
жəне кейіннен міндетті медициналық жəне мерзімдік тексеріп-қараулардан өтеді. 

Жұмысқа рұқсаты бар жеке медициналық кітапшалар жұмыс орындарында сақталады.

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына 1-қосымша

Денсаулық сақтау объектілері үй-жайларының табиғи жəне
жасанды жарықтандыру

1-кесте 

№ Үй-жайлар Жұмыс беті жəне табиғи жарық-
тандыру жəне жарықтылық 
коэффициентін нормалау 
жазықтығы (К-көлденең, 

Т-тігінен) жəне жазықтықтың 
еден үстіндегі биіктігі

Көру 
жұмы-
сының 
разряды 
мен кіші 
разряды

1 2 3 4
1 Операциялық К-0,8 А-2
2 Операция алды К-0,8 Б-1
3 Таңып-байлау К-0,8 А-1
4 Қан сақтауға арналған үй-жай К-0,8 VIIIa
5 Гипсті сақтауға жəне оны дайындауға 

арналған үй-жай
К-0,8 VIIIб

6 Хирургтер, акушер-гинекологтар, 
травматологтар, педиатрлар, 
инфекционисттер, дерматологтар, 
аллергологтар, стоматологтардың 
қабылдау кабинеттері, тексеріп-қарау 
кабинеттері

К-0,8 А-1

7 Басқа мамандардың қабылдау 
кабинеттері

К-0,8 Б-1

8 Офтальмологтардың қараңғы бөлмелері К-0,8 -
9 Функционалдық диагностика 

кабинеттері, эндоскопиялық кабинеттер
К-0,8 Б-1

10 Фотария, физиотерапия, емдік дене 
шынықтыру, уқалау кабинеттері

К-0,8 Б-2

11 Гидротерапия кабинеттері, емдік ванна-
лар, себезгі залдары 

К-0,8 Б-2

еңбекпен емдеу К-0,8 Б-1
ұйқымен емдеу К-0,8 Ж-2

12 Парафин, озокерит дайындауға, 
төсемдерді өңдеуге, балшықты 
регенерациялауға арналған үй-жай

К-0,8 VIIIб

13 Күндіз болатын палаталар К-0,0 В-2
14 Дəрілік жəне таңып-байлау құралдарын 

сақтауға арналған үй-жай
К-0,8 VIIIб

15 Дезинфекциялау құралдарын сақтауға 
арналған үй-жай

К-0,8 VIIIб

16 Емшара, манипуляциялық кабинеттер К-0,8 А-1
17 Мейіргерлер кабинеттері, посттары К-0,8 Б-1
18 Науқастар күндіз болатын үй-жайлар К-0,8 Б-2
19 Науқастар тамақ ішетін үй-жайлар К-0,8 Б-2
20 Аппарат (басқару пульттері) бөлмесі, 

жуу, стерильдеу, сұрыптау жəне сақтау 
үй-жайы, киім-кешек тұратын бөлме

К-0,8 Б-2

21 Тіркеу орны К-0,8 Б-2
22 Дəліздер К-0,0 Е
23 Тасымалданатын аппаратураны сақтау 

үй-жайы
К-0,8 VIIIб

24 Санитарялық-тұрмыстық үй-жайлар:
- қол жуатын орын, дəретханалар;
- темекі шегетін орындар,
- себезгі, сыртқы киімді ілетін орын

К-0,0 
К-0,0 
К-0,0

Ж-1
Ж-2 
Ж-1
2-кесте

Табиғи жарықтандыру Біріктірілген жарықтандыру Жасанды жарықтандыру
ТЖК, е11, % ТЖК, е11, % Жалпы 

жарық-
тандыру 
кезіндегі 
жарықтық 

(Лк) 

Жайсыз-
дық 

көрсет-
кіші М 

аспайды

Жарық-
тандырудың 
пульсация-
лық коэффи-
циенті К п, %, 
аспайды

Жоғары 
немесе 
аралас 

жарықтан-
дыру 
кезінде 

Бүйірінен 
жарықтан-

дыру 
кезінде

Жоғары 
немесе 
аралас 

жарықтан-
дыру 
кезінде 

Бүйірінен 
жарықтан-

дыру кезіндегі 
жарықтан-
дырылу 

5 6 7 8 9 10 11
- - - - 400 40 10

3,0 1,0 1,8 0,6 300 40 15
4,0 1,5 2,4 0,9 500 40 10
- - - - 200 40 20
- - - - 75 - -

4,0 1,5 2,4 0,9 500 40 10
3,0 1,0 1,8 0,6 300 40 15
- - - - 20 - 10

3,0 1,0 1,8 0,6 300 40 15
2,5 0,7 1,5 0,4 200 60 20
2,5 0,7 1,5 0,4 200 60 20
3,0 1,0 1,8 0,6 300 40 15
- - - - 50 - -
- - - - 75 - -

2,0 0,5 - - 100 25 15
- - - - 100 - -
- - - - 75 - -

4,0 1,5 2,4 0,9 500 40 10
3,0 1,0 1,8 0,6 300 40 15
2,5 0,7 1,5 0,4 200 60 20
- - 1,5 0,5 200 60 20
- - - - 200 60 20
- - 1,5 0,4 200 60 20
- - - - 150 90 -
- - - - 75 - -
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

75
50
75

-
-
-

-
-
-

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық та-
лаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша

Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларындағы, оның ішінде күндізгі 
стационардағы температура, ауа алмасу жиілігі, тазалығы бойынша санаты 

Кесте 

№ Үй-жайлардың атауы Ауаның 
есепті 
темпе-
ратура-
сы, оС

1 сағатта ауа алмасу 
жиілігі кемінде

Үй-
жайдың 
таза-
лығы 
бойын-
ша са-
наты

Табиғи ауа 
алмасу 
кезіндегі 

сыртқа тар-
ту жиілігі

ішке сору сыртқа тарту

1 2 3 4 5 6 7
1 Ересек науқастарға 

арналған палаталар, 
балалар бөлімшелерінің 
аналарға арналған үй-
жайлары, гипотермия 
үй-жайлары

20 1 төсекке 80 м3/с 
100%

т 2

2 Туберкулезбен ауыратын 
науқастарға (ересектер, 
балалар) арналған па-
латалар

20-25 алты еселік алмасу л 2
80% 100%

3 Гипотиреозбен ауыратын 
науқастарға арналған 
палаталар

24 1 төсекке 80 м3/с
100%

т 2

4 Тиреотоксикозбен ауыра-
тын науқастарға арналған 
палаталар

15 1 төсекке 80 м3/с
100%

т 2

5 Операциядан кейінгі 
палаталар, реанимация 
залы, қарқынды терапия 
палаталары, босандыру 
бокстары, операциялық, 
наркоз, күйікпен түскен 
науқастарға арналған 
1-2 төсекті палаталар, 
Барокамералар

22 Есеп бойынша, бірақ 
он еселік алмасудан 
кем емес

ӨТ жол 
берілмейді 

100%
80%

80%- 
асептикалық 
(20% наркоз, 
стерильдеу 
арқылы) 
100% - 
септикалық

6 Босанудан кейінгі 
палаталар

25 100% 100% т жол 
берілмейді 

7 Күйікпен түскен 
науқастарға арналған 
2-4 төсекті палаталар, 
балаларға арналған па-
латалар

22 100% 100% т жол 
берілмейді

8 Шала туған, емшектегі, 
жаңа туған нəрестелер 
жəне жарақат алған 
балаларға арналған 
палаталар

25-28 Есеп бойынша, бірақ мы-
надан кем емес

өт жол 
берілмейді

100%
100%

80% ассепти 
калық
100%-септика 
лық

9 Бокстар, жартылай бок-
стар, сүзгі-бокстар, бокс 
алды үй-жайлар

22 2,5 
(дəлізден 
беріледі 
100%)

2,5 л 2,5 

10 Инфекциялық бөлімшенің 
палаталы секциялары

20 1 төсекке 
80м3/с 

1 төсекке 
80м3/с 

л -

11 Босандыру алды сүзгілер, 
қабылдау-тексеріп-қарау 
бокстары, тексеріп-
қарау таңып-байлау, 
манипуляциялық, 
операция алды 
бөлмелер, 1 жасқа 
дейінгі балаларды 
тамақтандыруға арналған 
бөлмелер, егуге арналған 
үй-жай

22 2 2 л 2

12 Операциялық залдар 
жанындағы стерильдеу 
үй-жайлары

18 - 3- септикалық 
бөлімшелер
3- 
асептикалық 
бөлімшелер

л

т

2

13 Шағын операция залда-
ры, оның ішінде күндізгі 
стационарларда

22 10 5 т 1

14 Дəрігерлер кабинеттері, 
рефлексотерапия 
кабинеттері, науқастар 
күндіз болатын үй-жайлар

20 Дəлізден 
ішке сору

1 т 1

15 Емдік дене шынықтыру 
залдары

18 Залда 
айналыса-
тын бір 
адамға 
шаққанда 
50 м3 80%

100% л 2

16 Функционалдық диагно-
стика кабинеттері, ректо-
романоскопия кабинеті

22 - 3 л 2

17 Емдік дене шынықтыру, 
механотерапия, зондтау 
кабинеттері

20 2 3 л 2

18 Вестибюлдер, 
тамақ ішу ге арналған 
үй-жай, ингаляторий 
компрес сорлары, киім-
кешек жəне қойма үй-
жайлары

18 - 1 л 1

19 Қысқа толқынды жəне 
ультражоғары жиілікті 
терапия кабинет тері, 
жылумен емдеу каби-
неттері, ультрадыбыспен 
емдеу кабинеттері

20 4 5 л жол 
берілмейді

20 Лас киім-кешекті, 
жинау құралдарын, 
дезинфекциялау 
құралдарын сақтау 
қоймалары

18 - 5 л 3

21 Сантораптар 20 - 1 унитазға 
50м3 жəне 1 
писсуарға 

л 3

20м3


