
27 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 13РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 16 наурыз         №125          Астана қаласы

«Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы 
№8 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 
бұйырамын:
1. «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 
8 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5135 болып 
тіркелген, 2008 жылғы 21 наурыздағы № 43 (1443) «Заң газеті» газетінде жарияланған) мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 
қағидалары 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 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 ре спубликалық 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 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 Білі м жəне ғылым 
министрлігінің 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 Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің  міндетін атқарушы Э.СУХАНБЕРДИЕВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 16 наурыздағы № 125 бұйрығына қосымша

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген

 
 Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидалары (бұдан əрі-Қағидалар) 

басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдiк оқу орындарында (олардың филиалда-
рында) білім алған жеке тұлғалардың негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары білімнен кейінгі білім туралы құжаттарын тану жəне но-
стрификациялау тəртібін айқындайды.

Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) білім туралы құжаттарды нострификациялау - басқ а мемлекеттерде халықаралық не-

месе шетелдiк оқу орындарында (олардың филиалдарында) бiлiм алған адамдарға берiлген 
құжаттардың баламалылығын анықтау мақсатында жүргiзiлетiн рəсiм;

2) білім туралы құжаттарды тану - шетелдік білім беру біліктілігінің маңызын уəкілетті 
органның ресми растауы.

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау жеке адамдарға (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті алушы), сондай-ақ сенімхат негізінде алушының мүддесін 
білдіретін адамдарға көрсетіледі.

2. Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау Қазақстан Республикасының 
аумағында заңды күші бар білім туралы құжаттарды тану жəне баламалылығын анықтау 
мəселелері бойынша халықаралық шарттарға (бұдан əрі  - өзара тану жəне баламалылығы ту-
ралы халықаралық шарттар), «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңына (бұдан əрі - Заң) жəне осы Қағидаларға сəйкес реттеледі.

3. «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті (бұдан əрі – көрсетілетін мемлекеттік қызмет) Қазақстан Республикасы Біл ім жəне 
ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) жəне «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Болон процесі 
жəне академиялық ұтқырлық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі – Орталық) жүзеге асырады.

4. Тану жəне нострификациялау рəсiмiн жүргізу үшін білім туралы құжаттарды қабылдау 
жəне беру Орталық, сондай-ақ баламалы негізде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) 
арқылы жүзеге асырылады.

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі ережесінің 16 тармақ 13) 
тармақшасына сəйкес білім туралы құжаттарды тану жəне (немесе) нострификациялау туралы 
шешімді уəкілетті орган қабылдайды.

6. Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау жəне тиісті куəліктерді беру 
көрсетілетін қызметті алушының немесе сенімхаты негізінде алушының мүддесін білдіретін 
адамның өтініші бойынша жүзеге асырылады.

1 - тарау. Білім туралы құжаттарды тану жəне (немесе) нострификациялау тəртібі
1 - параграф. Бiлiм туралы құжаттарды тану тəртiбi

7. Бiлiм туралы құжаттарды тану туралы құжаттар берілген жағдайда Орталыққа немесе 
Мемлекеттік корпорацияға мынадай құжаттар ұсынылады:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша білім туралы құжаттарды тану 
туралы өтініш; 

2) білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған жəне апостелден-
ген көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін, қайтарылып беріледі) жəне білім туралы құжаттың 
жəне оның қосымшасының, мөрдің аудармасын қоса алғанда нотариалды куəландырылған 
аудармасы (егер құжат толығымен шет тілінде болса).

Білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған жəне апостелденген 
көшірмесін ұсыну мүмкін болмаған жағдайда білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының 
нотариалды куəландырылған көшірмесі ұсынылады.

Білім туралы құжат Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын ресми 
құжаттарды заңдастырудың күшін жоюды көздейтін құқықтық көмек туралы халықаралық 
шарттарға (келісімдерге) мүше-мемлекетте берілген жағдайда білім туралы құжаттың жəне 
оның қосымшасының нотариалды куəландырылған көшірмесі ұсынылады, мұндай құжаттарды 
заңдастыру немесе апостелдендіру талап етілмейді. 

Құжаттың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасының дұрыстығын Қазақстан 
Республикасының аумағындағы нотариус немесе құжат берілген елдегі Қазақстан 
Республикасының дипломатиялық қызмет органдары куəландырады.

3) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын құжаты (жеке басын сəйкестендіру 
үшін) немесе нотариальды куəландырылған сенімхат негізінде уəкілетті өкілдің жеке басын 
куəландыратын құжаты.

Қазақстан Республика сының резиденті емес адамдар үшін білім туралы құжат иесінің жеке 
басын растайтын құжаттың немесе паспорттың нотариалды расталған көшірмесі (мемлекеттік 
немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге жəне тиісті түрде расталған). 

Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған 
жағдайда) ауыстырса тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған жағдайда) ауыстырғаны ту-
ралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлігінің нотариалды куəландырылған көшірмесін ұсынуы қажет (түпнұсқаны теңестіру үшін);

4) төлем туралы түбіртек.
Көрсетілетін қызметті алушы өзінің дайындығын дəлелдейтін, оның ішінде кəсіби қызметке 

рұқсат беретін, практикалық тəжірибесі туралы дəлелді құжаттарын ұсынады. Аталған құжаттар 
олардың белгіленген тəртіппен нотариалды куəландырылған аудармасымен, оның ішінде 
мөрдің аудармасымен бірге ұсынылады (егер құжат толығымен шет тілінде болса). 

8. Өтiнiштер халыққа қызмет көрсету орталықтарының ықпалдастырылған ақпараттық 
жүйесі базасында (бұдан əрі – ХҚО ЫАЖ) тiркеледi.

9. Заңдастырылған немесе апостелденген білім туралы құжатты тану туралы өтінішті қарау 
мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін құрайды.

Егерде білім туралы құжат заңдастырылмаған немес апостелденбеген болса мұндай 
өтінішті қарау мерзімі білім туралы құжаттың берілгендігі туралы деректердің жəне шетелдік 
білім беру ұйымының білім беру қызметін іске асыруға құқығы барының расталуын алу уақытын 
ескере отырып 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды. 

Мерзім Орталыққа көрсетілетін қызметті алушының өтінішін жəне Мемлекеттік корпорацияға 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін жеткізу уақытын есептемей осы Қағиданың 7 
тармағында көрсетілген барлық құжаттарды тапсырған уақ ыттан бастап есептеледі. 

Егерде білім туралы құжаттың берілу деректерін жəне шетелдік білім беру ұйымының білім 
беру қызметін іске асыруға құқығы барын растау туралы алғашқы сұранысқа жауап болмаған 
жағдайда қайта сұраныс жолданып білім туралы құжаттарды тану туралы өтініштерді қарау 
мерзімі 10 (он) жұмыс күнге ұзартылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы өзара тану жəне баламалылығы туралы халықаралық 
шарттар (келісімдер) қолдану аясына жататын білім туралы құжатты ұсынған жағдайда 
Орталық 5 (бес) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қайтару себебін 
көрсете отырып еркін түрдегі ескертпе-хат жолдайды жəне ұсынылған құжаттарын қайтарады. 

11. Білім туралы шетелдік құжатты тану үшін сараптамалық бағалау жүргізіледі.
Білім туралы құжаттқа сараптамалық бағалауды уəкілетті органмен келісе отырып Орталық 

директорының бұйрығымен бекітілетін Отралықтың ішкі сараптау комиссиясы жүзеге асырады. 
12. Сараптамалық бағалаудың мəні мен мазмұны:
1) егерде білім туралы құжат заңдастырылмаған, апостелденбеген болса білім туралы 

құжаттың түпнұсқалығын анықтау;
2) білім туралы құжатты берген білім беру ұйымының оны беру кезеңінде сəйкесінше білім 

беру қызметімен айналысуға құқығы бар екенін анықтау; 
3) білім деңгейін жəне (немесе) біліктілігін бағалау;
4) оқу кезеңдерін анықтау;
5) білім туралы құжаттың иесіне құжатты берген мемлекетте берілетін академиялық 

жəне/немесе кəсіби құқықтарының Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік үлгідегі тиісті 
білім туралы құжаттарға жəне (немесе) біліктілікке берілетін құқықтарымен теңдігін анықтау 
болып табылады. 

13. Өткізілген сараптамалық қорытынды нəтижесінде Орталық уəкілетті органға шетелдік 
білім туралы құжатты тану туралы ұсыныс енгізеді.

14. Уəкілетті органның бiлiм туралы құжатты тану туралы шешiмнiң негiзiнде Орталық осы 
Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес білім туралы құжатты тану туралы куəлiк ресімделеді.

15. Тану туралы куəлік Орталық немесе Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыға немесе нотариалды расталған сенімхат бойынша үшінші тұлғаға беріледі.

16. Егер: 
1) білім туралы құжаттың берілгендігі туралы деректің расталмауы немесе білім туралы 

құжатты берген білім беру ұйымының білім беру қызметімен айналысуға құқығының болмауы;
2) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі 

ретінде танымаған елдің білім туралы құжатын немесе құжатты берген елдің білім саласындағы 
уəкілетті органымен танылмаған білім беру ұйымы берген білім туралы құжатты ұсынған 
жағдайда;

3) шетелдік білім беру бағдарламасының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы жалпыға міндеті білім 
беру стандарттарының (бұдан əрі – ҚР МЖБС) бірде-бір білім беру деңгейіне жəне (немесе) 
дайындық бағытына (мамандық, кəсіп) жатқызу мүмкін болмаса;

4) білім туралы құжаттың берілу дерегін жəне білім туралы құжатты берген білім беру 
ұйымының оны беру кезеңінде сəйкесінше білім беру қызметімен айналасуға құқығы бар екенін 
анықтау бойынша қайта жолданған сұранысқа жауап болмаған жағдайларда тану бойынша 
теріс шешім шығарылады.

Білім туралы құжатты тану бойынша теріс шешім қабылданған жағдайда Орталық теріс 
шешім шығару туралы ескертпені мемлекеттік корпорацияға жолдайды немесе көрсетілетін 
қызметті алушыға немесе нотариалды куəландырылған сенімхат негізінде үшінші тұлғаға 
береді. 

17. Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
шешіміне жəне (немесе) оның қызметкерлерінің, іс-əрекетіне (əрекетсіздігіне), сонымен қатар 
Мемлекеттік корпорацияға жəне (немесе) оның қызметкерлеріне шағымдана алады. 

2-параграф. Бiлiм туралы құжаттарды нострификациялау тəртiбi
18. Бiлiм туралы құжаттарды нострификациялау туралы құжаттарды берілген жағдайда 

Орталыққа немесе Мемлекеттік корпорацияға мынадай құжаттар ұсынылады:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша білім туралы құжаттарды тану 

туралы өтініш; 
2) білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған жəне апостелден-

ген көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін, қайтарылып беріледі) жəне білім туралы құжаттың 
жəне оның қосымшасының, мөрдің аудармасын қоса алғанда нотариалды куəландырылған 
аудармасы (егер құжат толығымен шет тілінде болса).

Білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған жəне апостелденген 
көшірмесін ұсыну мүмкін болмаған жағдайда білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының 
нотариалды куəландырылған көшірмесі ұсынылады.

Білім туралы құжат Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын ресми 
құжаттарды заңдастырудың күшін жоюды көздейтін құқықтық көмек туралы халықаралық 
шарттарға (келісімдерге) мүше-мемлекетте берілген жағдайда білім туралы құжаттың жəне 
оның қосымшасының нотариалды куəландырылған көшірмесі ұсынылады, мұндай құжаттарды 
заңдастыру немесе апостелдендіру талап етілмейді. 

Құжаттың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасының дұрыстығын Қазақстан 
Республикасының аумағындағы нотариус немесе құжат берілген елдегі Қазақстан 
Республикасының дипломатиялық қызмет органдары куəландырады.

3) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын құжаты (жеке басын сəйкестендіру 
үшін) немесе нотариальды куəландырылған сенімхат негізінде уəкілетті өкілдің жеке басын 
куəландыратын құжаты.

Қазақстан Республикасының резиденті емес адамдар үшін білім туралы құжат иесінің жеке 
басын растайтын құжаттың немесе паспорттың нотариалды расталған көшірмесі (мемлекеттік 
немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге жəне тиісті түрде расталған). 

Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған 
жағдайда) ауыстырса тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған жағдайда) ауыстырғаны ту-
ралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлігінің нотариалды куəландырылған көшірмесін ұсынуы қажет (түпнұсқаны теңестіру үшін);

4) төлем туралы түбіртек.
Көрсетілетін қызметті алушы өзінің дайындығын дəлелдейтін, оның ішінде кəсіби қызметке 

рұқсат беретін, практикалық тəжірибесі туралы дəлелді құжаттарын ұсынады. Аталған құжаттар 
олардың белгіленген тəртіппен нотариалды куəландырылған аудармасымен, оның ішінде 
мөрдің аудармасымен бірге ұсынылады (егер құжат толығымен шет тілінде болса). 

19. Өтiнiштер ХҚО ЫАЖ тiркеледi.
20. Заңдастырылған немесе апостелденген білім туралы құжатты тану туралы өтінішті 

қарау мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін құрайды.
Егерде білім туралы құжат заңдастырылмаған немес апостелденбеген болса мұндай 

өтінішті қарау мерзімі білім туралы құжаттың берілгендігі туралы деректердің жəне шетелдік 
білім беру ұйымының білім беру қызметін іске асыруға құқығы барының расталуын алу уақытын 
ескере отырып 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды. 

Мерзім Орталыққа көрсетілетін қызметті алушының өтінішін жəне Мемлекеттік корпорацияға 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін жеткізу уақытын есептемей осы Қағиданы ң 18 
тармағында көрсетілген барлық құжаттарды тапсырған уақыттан бастап есептеледі. 

Егерде білім туралы құжаттың берілу деректерін жəне шетелдік білім беру ұйымының білім 
беру қызметін іске асыруға құқығы барын растау туралы алғашқы сұранысқа жауап болмаған 
жағдайда қайта сұраныс жолданып білім туралы құжаттарды тану туралы өтініштерді қарау 
мерзімі 10 (он) жұмыс күнге ұзартылады.

21. Көрсетілетін қызметті алушы өзара тану жəне баламалылығы туралы халықаралық 
шарттар (келісімдер) қолдану аясына жататын білім туралы құжатты ұсынған жағдайда Орталық 
5 (бес) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға қайтару себебін көрсете отырып еркін 
түрдегі ескерту-хат жолдайды жəне ұсынылған құжаттарын қайтарады. 

22. Нострификациялау рəсімі:
1) егерде білім туралы құжат заңдастырылмаған немесе апстелденбеген болмаса білім 

туралы құжаттың түпнұсқалығын анықтау;
2) білім туралы құжатты берген білім беру ұй ымының оны беру кезеңінде сəйкесінше білім 

беру қызметімен айналысуға құқығы бар екенін анықтау; 
3) шетелдік білім туралы құжаттың ҚР МЖБС сəйкес деңгейлеріне баламалығын (сəйкестігін) 

анықтау кезеңдерінен тұрады.
23. Шетелдік білім туралы құжаттардың ҚР МЖБС-ға баламалылығын (сəйкестігін) 

анықтауды қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының 

мамандарын жұмылдыра отырып Орталық іске асырады. 24. Негізгі орта жəне жалпы орта 
білім туралы құжаттар бойынша сараптамалық қорытынды мынадай өлшемдердің қаралуы 
негізінде қабылданады:

1) оқу мерзiмi;
2) оқытылған пəндер тiзбесi. 25. Техникалық жəне кəсіптік, жоғары жəне жоғары білімнен 

кейінгі бiлiм туралы құжаттар бойынша сараптамалық қорытынды мынадай өлшемдердің қа
ралуы негізінде қабылданады:

1) оқу мерзiмi;
2) оқытылған пəндер тiзбесi мен көлемі;
3) практиканың бар болуы;
4) қорытынды аттестаттаудың жəне деңгейінің бар болуы. 
 Алынған білім мен тəжірибе оқу жоспарлары мен оқу əдістемелеріндегі ықтимал 

айырмашылықтарды тану арқылы қорытынды дайындық тұрғысынан бағаланады.
26. Егер оқылған бейінді пəндер тізбесінде едəуір айырмашылық анықталған жағдайда 

өтініш білдіруші өзінің білім деңгейін жəне/немесе біліктілігін, практикалық дағдыларын 
дəлелдейтін қосымша құжаттарды ұсынады. Шетелдік білім туралы құжаттың жəне (немесе) 
біліктіліктің баламалылығын анықтау мүмкін болмаған жағдайда сарапшы құжаттың төменгі 
деңгейдегі білімге жəне (немесе) біліктіліктің баламалы деп тану туралы немесе қорытындыда 
көрсетілген мамандық бойынша білімін жалғастыруға құқық беру туралы қорытынды береді. 

27. Егер шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжатта көрсетілген біліктілік 
Қазақстан Республикасының білім  деңгейі бойынша дайындық бағыттары мен мамандықтары 
жіктеуішінде болмаған жағдайда білім мазмұнына сəйкес жүргізілетін жақын мамандықтар 
анықталады.

28. Орталық білім туралы құжаттарды нострификациялау туралы шешімді уəкілетті 
органға ұсынады.

29. Уəкілетті органның білім туралы құжатты нострификациялау туралы шешімнің негізінде 
Орталық осы Қағидаларға 2, 3, 4, 5 жəне 6 – қосымшаларға сəйкес тиісті куəлік ресімдейді.

30. Нострификациялау туралы куəлік Орталық немесе Мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілетін қызметті алушыға немесе нотариалды расталған сенімхат бойынша үшінші 
тұлғаға беріледі.

31. Егер: 
1) білім туралы құжаттың берілгендігі туралы деректің анықталмаған;
2) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі 

ретінде танымаған елдің білім туралы құжатын немесе құжатты берген елдің білім саласындағы 
уəкілетті органымен танылмаған білім беру ұйымы берген білім туралы құжатты ұсынған;

3) шетелдік білім беру бағдарламасының ҚР МЖБС сəйкес қабылданған бірде-бір білім 
беру деңгейіне жəне (немесе) дайындық бағытына (мамандық, кəсіп) жатқызу мүмкін болмаған;

4) білім туралы құжаттың берілу дерегін жəне білім туралы құжатты берген білім беру 
ұйымының оны беру кезеңінде сəйкесінше білім беру қызметімен айналасуға құқығы бар екенін 
анықтау бойынша қайта жолданған сұранысқа жауап болмаған жағдайларды нострификация-
лау бойынша теріс шешім шығаруға негіз бола алады.

Білім туралы құжатты тану бойынша теріс шешім қабылданған жағдайда Орталық теріс 
шешім шығару туралы ескертпені мемлекеттік корпорацияға жолдайды немесе көрсетілетін 
қызметті алушыға немесе нотариалды куəландырылған сенімхат негізінде үшінші тұлғаға 
береді. 

32. Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
шешіміне жəне (немесе) оның қызметкерлерінің, іс-əрекетіне (əрекетсіздігіне), сонымен қатар 
Мемлекеттік корпорацияға жəне (немесе) оның қызметкерлеріне шағымдана алады. 

3 тарау. Тану немесе нострификациялау туралы куəліктің 
телнұсқасын беру тəртібі

33. Егер өтініш берушінің тегі, аты əкесінің атын (бар болған жағдайда) өзгерген жəне 
бiлiм туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау куəлiгiн жоғалтқан немесе бүлдірген 
жағдайда, тану жəне нострификациялау туралы куəліктің телнұсқасы (бұдан əрi - телнұсқа) 
берiледi.

35. Көрсетілетін қызметті алушы телнұсқа алу үшін Орталыққа немесе Мемлекеттік 
корпорацияға мынадай құжаттар ұсынады:

1) осы Қағиданың 8– қосымшасына сəйкес нысан бойынша телнұсқаны беру туралы өтініш;
2) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын құжаты (жеке басын сəйкестендіру 

үшін) немесе нотариальды куəландырылған сенімхат негізінде уəкілетті өкілдің жеке басын 
куəландыратын құжаты;

Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар үшін білім туралы құжат иесінің жеке 
басын куəландыратын құжаттың нотариалды куəландырылған көшірмесі (мемлекеттік немесе 
орыс тіліндегі аудармасымен бірге);

3) Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе əкесінің атын 
(бар болған жағдайда) ауыстырса тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған жағдайда) 
ауыстырғаны туралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігінің нотариалды куəландырылған көшірмесін ұсынуы қажет (түпнұсқаны 
теңестіру үшін)

4) төлем туралы түбіртек.
36. Берілген куəлік бланкісінің оң жақ жоғары бұрышына «Дубликат» деген жазу жазылады.
37. Білім туралы құжатты тану жəне нострификациялау туралы қуəліктің телнұсқасын 

беру туралы өтінішті қарау мерзімі осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген барлық 
қажетті құжаттарды тапсырған сəттен бастап өтінішті Орталыққа жəне көрсетілетін қызметтің 
нəтижесін мемлекеттік корпорацияға жеткізу уақытын есептемеген сəттен бастап 5 (бес) 
жұмыс күнін құрайды.

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 1- қосымша

нысан 
 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым минситрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті

 __________________________________________
(Аты, тегі, əкесінің аты (бар болса))

 __________________________________________
__________________________________________
Азаматтығы: _______________________________
__________________________________________

Жеке басын растайтын құжаты 
(паспорт/жеке куəлік): _______________________
__________________________________________

(нөмері, сериясы, күні жəне кім бергені)
__________________________________________

Тұрғылықты мекен-жайы:___________________
__________________________________________

(мемлекет, облыс, қала, аудан, көше атауы, 
__________________________________________

үй жəне пəтер нөмрі)
Байланыс__________________________________ 
__________________________________________

(ұялы, жұмыс/үй телефондары, электронды пошта адресі)
                      __________________________________________

__________________________________________
Жұмыс немесе оқу орны :____________________ 
_________________________________________

Өтініш

Сізден_____________________________________________________________________
  (тану, нострификациялау)
Мақсат_____________________________________________________________________
  (жұмысқа орналасу, оқуды жалғастыру) 
Білім туралы құжаттың түрі, сериясы жəне нөмрі 
 ____________________________________________________________________________

 (диплом, аттестат, куəлік, сертификат)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Кім берген___________________________________________________________________
  (Білім беру ұйымының, елдің толық атауы)
мамандық бойынша ____________________________________________________________
    (толық атауы)
Берілген 
біліктілік/академиялық дəреже__________________________________________________
___________________________________________________________________________

(толық атауы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мəліметтерді пайдалануға 

келісім беремін.
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес ұсынылған мəліметтердің дұрыстығына 

толық жауап беремін.
 «___» ____________ 20___жыл  ______________________________
     (қолы)

 Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 2 - қосымша 
 

нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті 

КУƏЛІК 
(білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне оның нотариалды 

расталған аудармасымен жарамды)
 БТ №____________

Осы білім туралы құжат ____________________________________ __________________
___________________________________________________________________________ 

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
___________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
 ___________________________________________________________________________ 

(білім туралы құжатты берген ұйымның, елдің атауы) 
Берген құжат сəйкеc 
құқықтық теңдігімен____________________________________________________________
   біліктілік/академиялық дəрежесімен

 Қазақстан Республикасында танылды деп куəландырылады
Негіздеме ______________________________
  (шешімнің күні мен нөмірі)
Мөрінің орны    Басшысы ___________________
      (қолы)
Тіркеу нөмірі ____________________________
20_____ жылғы «____»  ___________________

 Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 3 - қосымша 

 нысан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті

КУƏЛІК 
(білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне оның нотариалдық 

расталған аудармасымен жарамды)
 ЖБ-ІІ № _________

Осы білім туралы құжат__________________________________________ ____________
______________________________________________________________________________ 

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
берілген____________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(білім туралы құжатты берген ұйымның, елдің атауы) 
сəйкеc 
құқықтық теңдігімен_________________________________________________ ________
________________________________(білім алуға жəне/немесе кəсіби қызметке қол жеткізу) 
__________________________мамандығы бойынша _______________________________

_________________________________ ___біліктілігі/академиялық дəрежесімен қоса берілген 
 Қазақстандық жоғары білімнен кейінгі дипломға баламалы деп куəландырылады
Негіздеме: ___________________________________________________________________ 
  (шешімнің күні жəне нөмрі)
Мөрінің орны   Басшысы ____________________ 
    (қолы)
Тіркеу нөмірі №_________
20____жылғы «______» ________________

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 4 - қосымша 

 нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті

КУƏЛІК 
(білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне оның нотариалдық 

расталған аудармасымен жарамды)
 ЖБ-І № __________

Осы білім туралы құжат_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
берілген____________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(білім туралы құжатты берген ұйымның, елдің атауы) 
сəйкеc 
құқықтық теңдігімен________________________________________________________ 

_________________________(білім алуға жəне/немесе кəсіби қызметке қол жеткізу) 
__________________________мамандығы бойынша ________________________________
_________________________________ ____________________________________біліктілігі/
академиялық дəрежесімен қоса берілген 

 Қазақстандық жоғары білім туралы дипломға баламалы деп куəландырылады
Негіздеме: 
_________________________________________________________ 
 (шешімнің күні жəне нөмрі)
Мөрінің орны Басшысы   ________________ (қолы)
Тіркеу нөмірі №_________
20____жылғы «______» ________________

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 5 - қосымша 

нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті

КУƏЛІК 
(білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне оның 
нотариалдық расталған аудармасымен жарамды)

 ТКБ № __________
Осы білім туралы құжат _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
берілген____________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(білім туралы құжатты берген ұйымның, елдің атауы) 
сəйкеc 
құқықтық теңдігімен____________________________________________________________ 

_________________________(білім алуға жəне/немесе кəсіби қызметке қол жеткізу) 

__________________________мамандығы бойынша ________________________________
_________________________________ ____________________________________біліктілігі/
академиялық дəрежесімен қоса берілген 

 Қазақстандық техникалық жəне кəсіптік білім туралы дипломға баламалы деп 
куəландырылады

Негіздеме: ___________________________________________________________________
  (шешімнің күні жəне нөмрі)
Мөрінің орны  Басшысы _________________ (қолы)
Тіркеу нөмірі №_________
20____жылғы «______» ________________
 
Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 6 - қосымша 

 
нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті

КУƏЛІК 
(білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне 

оның нотариалдық расталған аудармасымен жарамды)
 ЖОБ № __________

Осы білім туралы құжат ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
берілген____________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(білім туралы құжатты берген ұйымның атауы, берген күні) 
сəйкеc 
құқықтық теңдігімен____________________________________________________________ 

_________________________(білім алуға жəне/немесе кəсіби қызметке қол жеткізу) 
__________________________мамандығы бойынша ________________________________
_________________________________ ____________________________________біліктілігі/
академиялық дəрежесімен қоса берілген 

Қазақстандық жалпы орта білім туралы аттестатқа баламалы деп 
куəландырылады

Негіздеме: __________________________________________________________________
   (шешімнің күні жəне нөмрі)
Мөрінің орны   Басшысы _________________ (қолы)
Тіркеу нөмірі №_________
20____жылғы «______» ______________

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 7 - қосымша 

 нысан
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті
КУƏЛІК 

 (білім туралы құжаттың түпнұсқасымен жəне оның 
 нотариалдық расталған аудармасымен жарамды)

 НОБ № ____________
Осы білім туралы құжат _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, сериясы жəне нөмірі) 
берілген____________________________________________________________________ 
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (білім туралы құжатты берген ұйымның атауы, берген күні) 
сəйкеc 
құқықтық теңдігімен_____________________________________________________________ 
______________________________(білім алуға жəне/немесе кəсіби қызметке қол жеткізу)  
__________________________мамандығы бойынша 
____________________________________________________________________________
________________________________біліктілігі/академиялық дəрежесімен қоса берілген 

Қазақстандық негізгі орта білім туралы аттестатқа баламалы деп 
куəландырылады

Негіздеме: ___________________________________________________________________ 
  (шешімнің күні жəне нөмрі)
Мөрінің орны    Басшысы ________________ 
      (қолы)
Тіркеу нөмірі №_________
20____жылғы «______» ________________

Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларына 8 - қосымша
 

нысан 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым минситрлігі 
Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті
_________________________________________

(Аты, тегі, əкесінің аты (бар болса))
_________________________________________
_________________________________________
Азаматтығы: ______________________________

__________________________________________
Жеке басын растайтын құжаты 

(паспорт/жеке куəлік):________________________
__________________________________________

(нөмері, сериясы, кім бергені жəне күні)
__________________________________________
Тұрғылықты мекен-жайы: ____________________
__________________________________________

(мемлекет, облыс, қала, аудан, көше атауы) 
__________________________________________

үй жəне пəтер нөмрі)
Байланыс_________________________________

__________________________________________
(ұялы, жұмыс/үй телефондары, электронды пошта адресі)

__________________________________________
Жұмыс немесе оқу орны : ____________________ 
__________________________________________

Өтініш
Сізден_____________________________________________________________________
     (білім туралы құжатты тану/нострификациялау туралы куəліктің телнұсқасын беру)
____________________________________________________________________________
 
Себебі_______________________________________________________________________ 
  (куəліктің жоғалуы/бүлінуіне жəне т.б. себебі)
Білім туралы құжаттың сериясы, нөмрі жəне түрі 
___________________________________________________________________________
   (диплом, аттестат, куəлік, сертификат)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(білім беру ұйымының, елдің атауы)
мамандық бойынша ____________________________________________________________
    (толық атауы)
Берілген 
біліктілік/академиялық дəреже____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(толық атауы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мəліметтерді пайдалануға 

келісім беремін.
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес ұсынылған мəліметтердің дұрыстығына 

толық жауап беремін.
 «___» _____________ 20___жыл             ______________________________
            (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 21 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15026 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 4 сәуір          №150         Астана қаласы

«Оқулықтардың, оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң, 
құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердiң, 

оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тiзбесiн 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 
қыркүйектегі №400 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне басқа да қосымша 

əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі 
№ 400 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8890 болып тіркелген, 2013 жылғы 28 қарашада «Егемен Қазақстан» 
газетінің № 263 (28202) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-11-сыныптарға арналған оқулықтар мен оқу-əдістемелік 
кешендер тізбесінде: 

 «Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:

«2-сынып» деген кіші бөлімде:
 реттік нөмірлері 1-32-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
 « 

1. Қазақ тілі. 
Оқулық + үнтаспа. 1, 2-бөлім

Ə. Жұмабаева, 
Г. Уайсова, 
Г. Сəдуақас 

2017 Атамұра

2. Қазақ тілі. 
Оқыту əдістемесі. 
1, 2-бөлім

Ə. Жұмабаева, М. 
Оспанбекова

2017 Атамұра

3. Қазақ тілі. 
Жұмыс дəптері №1, №2

Ə. Жұмабаева, 
А. Амирова, М. 
Оспанбекова

2017 Атамұра

4. Қазақ тілі. 
Диктанттар жинағы

Ə. Жұмабаева,
Г. Уайсова, 
А. Тұралбаева

2017 Атамұра

5. Қазақ тілі. 
Электрондық оқу құралы

Ə. Жұмабаева 2017 Атамұра

6. Əдебиеттік оқу. 
Оқулық. 1, 2-бөлім

Б. Қабатай 2017 Атамұра

7. Əдебиеттік оқу. Хрестоматия. 
1, 2-бөлім

Б. Қабатай 2017 Атамұра

8. Əдебиеттік оқу. 
Оқыту əдістемесі. 1, 2-бөлім

Б. Қабатай,
В. Калиева

2017 Атамұра

9. Əдебиеттік оқу. Электрондық 
оқу құралы 

Б. Қабатай,
В. Калиева

2017 Атамұра

10. Русский язык.
Учебник + CD. Часть 1, 2

Калашникова Т., 
Беспалова Р.

2017 Алматыкітап

11. Русский язык. 
Методическое руководство + CD

Гунько Н., 
Карлова О.

2017 Алматыкітап

12. Русский язык. 
Рабочая тетрадь №1, 2

Калашникова Т., 
Беспалова Р.

2017 Алматыкітап

13. Математика. 
Оқулық + CD. 1,2,3,4-бөлім 

Ə. Ақпаева,
Л. Лебедева,
М. Мыңжасарова

2017 Алматыкітап

14. Математика. 
Əдістемелік құрал 

Ə. Ақпаева,
Л. Лебедева,
М. Мыңжасарова,
Т. Лихобабенко

2017 Алматыкітап

15. Математика. 
№1,2,3,4 жұмыс дəптері

Ə. Ақпаева,
Л. Лебедева,
М. Мыңжасарова

2017 Алматыкітап

16. Жаратылыстану. 
Оқулық

В. Беркало, 
Н. Жакупова, 
Т. Андриянова,
А. Полежаева 

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ

17. Жаратылыстану. 
Жұмыс дəптері

В. Беркало, 
Н. Жакупова, 
Т. Андриянова,
А. Полежаева

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ

18. Жаратылыстану. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық

В. Беркало, 
Н. Жакупова, 
Т. Андриянова,
А. Полежаева

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ

19. Дүниетану.
Оқулық

Б. Тұрмашева,
С. Салиш, 
Т. Мирук

2017 Атамұра

20. Дүниетану. 
Оқыту əдістемесі

Б. Тұрмашева,
С. Салиш,
Т. Мирук

2017 Атамұра

21. Дүниетану. 
Оқушы дəптері

Б. Тұрмашева,
С. Салиш, 
Т. Мирук

2017 Атамұра

22. Өзін-өзі тану.
Оқулық

Р. Мұқажанова, 
Г. Омарова, 
Ж. Əкімбаева, 
Р. Ізғұттынова, 
Г. Кошкеева, 
Н. Оналбаева,
Б. Ахатаева

2017 Бөбек

23. Өзін-өзі тану.
Мұғалімге арналған əдістемелік 
құрал

Р. Мұқажанова, 
Г. Омарова, 
Ж. Əкімбаева, 
Р. Ізғұттынова, 
Г. Кошкеева, 
Н. Оналбаева 
Б. Ахатаева

2017 Бөбек

24. Өзін-өзі тану.
Оқушы дəптері

Р. Мұқажанова, 
Г. Омарова, 
Ж. Əкімбаева, 
Р. Ізғұттынова, 
Г. Кошкеева, 
Н. Оналбаева 
Б. Ахатаева

2017 Бөбек

25. Көркем еңбек. 
Оқулық

Н. Раупова 2017 Атамұра

26. Көркем еңбек. 
Оқыту əдістемесі

Н. Раупова,
М. Сауғабаева

2017 Атамұра

27. Көркем еңбек. 
№1, 2 жұмыс дəптерлері

Н. Раупова 2017 Атамұра

28. Көркем еңбек.
Электрондық оқу құралы

Н. Раупова 2017 Атамұра

29. Музыка. 
Оқулық

Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Т. Тоғжанов

2017 Атамұра

30. Музыка. 
Оқыту əдістемесі

Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова

2017 Атамұра

31. Музыка. 
Нота хрестоматиясы

Құраст.: 
Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Н. Мирманов, 
Ə. Бүшікова

2017 Атамұра

32. Музыка. 
Фонохрестоматия

Құраст.: 
Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Н. Мирманов

2017 Атамұра

 »;
реттік нөмірлері 33-63-жолдар алынып тасталсын;

«2-сынып оқыту қазақ жəне орыс тілдеріндегі мектептер үшін» деген бөлімде: 
реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
« 

1. Smiles 2 for Kazakhstan 
Pupil’s Book

Jenny Dooley, Virginia Evans. 
Translations by N.Mukhamedjanova

2017 Express 
Publishing

Smiles 2 for Kazakhstan 
Activity Book

Jenny Dooley, Virginia Evans. Series 
Consultant: Bob Obee. Translations by 
N.Mukhamedjanova

2017 Express 
Publishing

Smiles 2 for Kazakhstan
Teacher’s Book

Jenny Dooley, Virginia Evans. Series 
Consultant: Bob Obee. Translations by 
N.Mukhamedjanova

2017 Express 
Publishing

Smiles 2 for Kazakhstan 
Vocabulary and Grammar 
Practice

Jenny Dooley, Virginia Evans. Series 
Consultant: Bob Obee. Translations by 
N.Mukhamedjanova

2017 Express 
Publishing

Smiles 2 for Kazakhstan 
Story Cards, Posters Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan 
Flashcards Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan
 IWS Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan 
DVD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan 
Teacher’s Resource Pack 
CD-Rom

Jenny Dooley, Virginia Evans
2017 Express 

Publishing

Smiles 2 for Kazakhstan 
e-Book Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan
 Class CDs 1, 2 Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
Smiles 2 for Kazakhstan 
Pupil’s CD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express 

Publishing
 »; 

реттік нөмірлері 2, 3-жолдар алынып тасталсын;

«Орыс тілінде оқыту» деген бөлімде:
«2-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-30-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
« 

1. Русский язык. 
Учебник. Часть 1,2,3,4

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

2. Русский язык. 
Методическое руководство. 
Часть 1,2 + CD

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

3. Русский язык. 
Рабочая тетрадь №1,2,3,4

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

4. Литературное чтение. 
Учебник. Часть 1,2,3

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

5. Литературное чтение. 
Методическое руководство. 
Часть 1,2,3 + CD

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

6. Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь №1, 2, 3

Богатырёва Е., 
Бучина Р., 
Остроухова Н., 
Регель Н., 
Труханова О.

2017 Алматыкітап

7. Қазақ тілі. 
Балапан. Оқулық. 
1, 2 бөлімдер + CD.

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
Б. Мукеева 

 2017

 

Көкжиек-Горизонт

8. Қазақ тілі. 
Балапан. 
Мұғалім кітабы 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
Р. Рахметова, 
А. Рауандина, 
А. Юсуп

2017 Көкжиек-Горизонт

9. Қазақ тілі. 
Балапан. 
№1, 2, 3, 4 жазу дəптерлері

Ф. Оразбаева, 
Л. Нұрмұханова.

2017 Көкжиек-Горизонт

10. Қазақ тілі. 
Балапан. Дидактикалық 
материал

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
М. Баймұратова, 
Қ. Жайлаубаева

2017 Көкжиек-Горизонт

11. Қазақ тілі. 
Балапан. Лексикалық ми-
нимум

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова,
Ұ. Əубекерова, 
Б. Мукеева

2017 Көкжиек-Горизонт

12. Математика. 
Учебник. Часть 1,2,3,4 

Акпаева А.,
Лебедева Л.,
Мынжасарова М.

2017 Алматыкітап

13. Математика. 
Методическое руковод-
ство+ CD

Акпаева А.,
Лебедева Л.,
Лихобабенко Т.

2017 Алматыкітап

14. Математика. 
Рабочая тетрадь №1,2,3,4

Акпаева А.,
Лебедева Л.,
Мынжасарова М.

2017 Алматыкітап

15. Естествознание. 
Учебник

Болтушенко Н., 
Зворыгина В., 
Избасарова Р., 
Лауто О., 
Помогайко Т., 
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

16. Естествознание. 
Методическое руковод-
ство + CD

Болтушенко Н., 
Зворыгина В., 
Лауто О., 
Помогайко Т., 
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

17. Естествознание. 
Научный дневничок. 
Рабочая тетрадь №1,2

Болтушенко Н., 
Зворыгина В., 
Избасарова Р., 
Лауто О., 
Помогайко Т., 
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

18. Познание мира. 
Учебник + CD-диск

Турмашева Б., 
Салиш С., 
Мирук Т.

2017 Атамұра

19. Познание мира. 
Методическое руководство

Турмашева Б., 
Салиш С., 
Мирук Т.

2017 Атамұра

20. Познание мира. 
Тетрадь ученика

Турмашева Б., 
Салиш С., 
Мирук Т.

2017 Атамұра

21. Самопознание.
Учебник

Мукажанова Р., 
Омарова Г., 
Карабутова А., 
Керимбаева С., 
Лосева Е., 
Токовенко О., 
Ковригина О.

2017 Бобек

22. Самопознание.
Методическое пособие для 
учителя

Мукажанова Р., 
Омарова Г., 
Карабутова А., 
Керимбаева С., 
Лосева Е., 
Токовенко О., 
Ковригина О.

2017 Бобек

23. Самопознание.
Тетрадь ученика

Мукажанова Р., 
Омарова Г., 
Карабутова А., 
Керимбаева С., 
Лосева Е., 
Токовенко О., 
Ковригина О.

2017 Бобек

24. Художественный труд. 
Учебник + CD

Раупова Н. 2017 Атамұра

25. Художественный труд. 
Методическое руководство

Раупова Н.,
Саугабаева М.

2017 Атамұра

26. Художественный труд. 
Рабочая тетрадь №1, 2

Раупова Н. 2017 Атамұра

27. Музыка. 
Учебник

Горчакова Е.,
Плешакова Т.

2017 Алматыкітап

28. Музыка. 
Методическое руководство

Горчакова Е.,
Плешакова Т.

2017 Алматыкітап

29. Музыка. 
Нотная хрестоматия

Сост.:
Горчакова Е.,
Плешакова Т.

2017 Алматыкітап

30. Музыка. 
Рабочая тетрадь

Горчакова Е., 
Плешакова Т.

2017 Алматыкітап

 »; 
реттік нөмірлері 31-99-жолдар алынып тасталсын;
 
 «Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
 «5-сынып» деген кіші бөлімде:
 реттік нөмірлері 1-55-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
 « 

1. Қазақ тiлi.
Оқулық+аудиодиск

Б. Қапалбек, 
М. Жолшаева, 
Т. Мадиева

2017 Мектеп 

2. Қазақ тiлi. 
Əдiстемелiк нұсқау

Б. Қапалбек, 
М. Жолшаева

2017 Мектеп 

3. Қазақ тілі. 
Оқулық

Т. Ермекова,
Ж. Отарбекова, 
Р. Мұнасаева

2017 Арман-ПВ 

4. Қазақ тілі. 
Мұғалім кітабы

Т. Ермекова,
Ж. Отарбекова, 
Р. Мұнасаева

2017 Арман-ПВ 

5. Қазақ тілі. 
Дидактикалық материалдар

Т. Ермекова,
С. Оданова,
Ғ. Шойбекова

2017 Арман-ПВ 

6. Қазақ тілі. 
Диктанттар мен 
мазмұндамалар жинағы

Т. Ермекова,
Ж. Отарбекова,
С. Оданова

2017 Арман-ПВ 

7. Қазақ тілі. 
Оқулық+аудиодиск

Ж. Дəулетбекова, 
Г. Қосымова.

2017 Атамұра

8. Қазақ тілі. 
Оқыту əдістемесі. 

Ж. Дəулетбекова, 
Г. Қосымова,
П. Юсуп

2017 Атамұра

9. Қазақ əдебиетi. 
Оқулық+аудиодиск

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева

2017 Мектеп 

10. Қазақ əдебиетi. 
Əдiстемелiк нұсқау

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева 

2017 Мектеп 

11. Қазақ əдебиетi. 
Хрестоматия

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева 

2017 Мектеп 

12. Қазақ əдебиеті. 
Оқулық + CD

А. Ақтанова, 
А. Жундибаева

2017 Атамұра

(Жалғасы 14-бетте) 
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13. Қазақ əдебиеті. 
Оқыту əдістемесі

А. Ақтанова, 
А. Жундибаева 

2017 Атамұра

14. Қазақ əдебиеті. Хрестоматия А. Ақтанова, 
А. Жундибаева

2017 Атамұра

15. Қазақ əдебиеті. 
Оқулық + CD

С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова

2017 Арман-ПВ

16. Қазақ əдебиеті. Мұғалім кітабы С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова,
К. Жабаева

2017 Арман-ПВ

17. Қазақ əдебиеті. Хрестоматия С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова

2017 Арман-ПВ

18. Русский язык и литература.
Учебник. 1, 2 часть

Жанпеис У., 
Озекбаева Н.

2017 Атамұра

19. Русский язык и литература. 
Методическое руководство

Жанпеис У., 
Озекбаева Н.

2017 Атамұра

20. Математика. 
Оқулық. 1, 2-бөлім

Т. Алдамұратова, 
Қ. Байшоланова, 
Е. Байшоланов

2017 Атамұра 

21. Математика.
Оқыту əдiстемесi

Т. Алдамұратова, 
С. Əбдібаева

2017 Атамұра 

22. Математика. 
Логикалық есептер мен тап-
сырмалар

Т. Алдамұратова 2017 Атамұра 

23. Математика. 
Оқулық

А. Əбілқасымова, 
Т. Кучер,
З. Жұмағұлова 

2017 Мектеп 

24. Математика. 
Əдiстемелiк нұсқау

А. Əбілқасымова, 
Т. Кучер 

2017 Мектеп 

25. Математика. 
Есептер жинағы

Т. Кучер, 
З. Жұмағулова, 
М. Дюсов

2017 Мектеп 

26. Жаратылыстану. 
Оқулық

Б. Əбдіманапов,
А. Əбілғазиев

2017 Атамұра

27. Жаратылыстану. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық

Г. Сулейменова,
Н. Бошакова

2017 Атамұра

28. Жаратылыстану. Практикалық 
тапсырмалар жинағы

Б. Əбдіманапов,
А. Əбілғазиев

2017 Атамұра

29. Жаратылыстану. Атлас кескін 
карта

Б. Əбдіманапов,
К. Ысқақова

2017 Атамұра

30. Жаратылыстану. 
Оқулық 1, 2 бөлім.

Л. Верховцева,
А. Костюченко,
М. Ушакова

2017 Алматыкітап

31. Жаратылыстану. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық

Л. Верховцева,
А. Костюченко,
М. Ушакова

2017 Алматыкітап

32. Информатика. 
Оқулық

Г. Көпеева,
Ү. Ділманова

2017 Арман-ПВ 

33. Информатика. 
Мұғалім кітабы

Г. Көпеева,
Ү. Ділманова

2017 Арман-ПВ 

34. Қазақстан тарихы (Ежелгі 
дүние). 
Оқулық

Т. Омарбеков, 
Г. Хабижанова, 
Т. Қартаева, 
М. Ноғайбаева

2017 Мектеп 

35. Қазақстан тарихы 
(Ежелгі дүние). 
Əдiстемелiк нұсқау

Т. Омарбеков, 
Г. Хабижанова, 
Т. Қартаева, 
М. Ноғайбаева

2017 Мектеп 

36. Қазақстан тарихы. 
Оқулық

Б. Көмеков, 
Т. Жұмағанбетов, 
К. Игілікова 

2017 Атамұра

37. Қазақстан тарихы. 
Оқыту əдістемесі

Б. Көмеков, 
Т. Жұмағанбетов, 
К. Игілікова 

2017 Атамұра

38. Қазақстан тарихы. 
Дидактикалық материалдар

Б. Көмеков, 
Т. Жұмағанбетов, 
К. Игілікова 

2017 Атамұра

39. Қазақстан тарихы. 
Хрестоматия

Б. Көмеков, 
Т. Жұмағанбетов, 
К. Игілікова 

2017 Атамұра

40. Қазақстан тарихы. Оқулық С. Ахметова,
А. Ибраева, 
А. Құлымбетова, 
А. Мағзұмова, 
А. Марқабаева

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

41. Қазақстан тарихы. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық

С. Ахметова,
А. Ибраева, 
А. Құлымбетова, 
А. Мағзұмова, 
А. Марқабаева 

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

42. Дүниежүзі тарихы. Оқулық Б. Букаева,
Г. Зикирина, 
Ж. Макашева, 
Д. Мукатаева,
И. Тен

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

43. Дүниежүзі тарихы. Мұғалімге 
арналған нұсқаулық

Б. Букаева, 
Г. Зикирина, 
Ж. Макашева, 
Д. Мукатаева, 
И. Тен

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

44. Дүниежүзі тарихы.
Оқулық

Т. Төлебаев,
Л. Момынтаева, 
Л. Төлбаева 

2017 Атамұра

45. Дүниежүзі тарихы. 
Оқыту əдістемесі 

Л. Төлбаева,
Л. Момынтаева, 
А. Махаева

2017 Атамұра

46. Өзін-өзі тану. 
Оқулық

Р. Ізғұттынова, 
Ə. Оралбекова, 
Б. Алиев,
Г. Көшкеева

2017 Бөбек

47. Өзін-өзі тану. 
Мұғалімдерге арналған 
əдістемелік құрал

Р. Ізғұттынова, 
Ə. Оралбекова, 
Б. Алиев, 
Г. Көшкеева

2017 Бөбек

48. Музыка. 
Оқулық

Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Т. Тоқжанов

2017 Атамұра

49. Музыка. 
Оқыту əдістемесі

Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова

2017 Атамұра

50. Музыка. 
Нота хрестоматиясы

Құраст.:
Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Т. Тоғжанов,
Н. Мирманов

2017 Атамұра

51. Музыка.
Фонохрестоматия

Құраст.:
Ш. Құлманова, 
Б. Сүлейменова, 
Н. Мирманов

2017 Атамұра

52. Көркем еңбек 
(ұл балаларға арналған). 
Оқулық +CD

В. Чукалин,
Х. Танбаев, 
И. Развенкова,
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

53. Көркем еңбек 
(ұл балаларға арналған нұсқа). 
Əдістемелік нұсқау+CD

В. Чукалин, 
Х. Танбаев,
И. Развенкова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

54. Көркем еңбек 
(қыз балаларға арналған 
нұсқа). 
Оқулық+CD

Р. Алимсаева, 
И. Развенкова, 
Н. Якупова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

55. Көркем еңбек 
(қыз балаларға арналған 
нұсқа). 
Əдістемелік нұсқау +CD

Р. Алимсаева, 
И. Развенкова, 
Н. Якупова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

 »;
реттік нөмірлері 56-61-жолдар алынып тасталсын;

«5-сынып оқыту қазақ жəне орыс тілдеріндегі мектептер үшін» деген бөлімде: 
реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
« 

1. Eyes Open 1 for Kazakhstan Grade 5
Student`s book 

Ben Goldstein, 
Ceri Jones, 
David McKeegan,
Vicki Anderson, 
Eoin Higgins

2017 Cambridge University 
Press

Eyes Open 1 for Kazakhstan Grade 5
Workbook

Vicki Anderson, 
Eoin Higgins

2017 Cambridge University 
Press

Eyes Open 1 for Kazakhstan Grade 5
Teacher`s book

Garan Holcombe 2017 Cambridge University 
Press

Eyes Open 1 for Kazakhstan Grade 5
Course plan

Ben Goldstein, 
Ceri Jones, 
David McKeegan,
Vicki Anderson, 
Eoin Higgins

2017 Cambridge University 
Press

Eyes Open 1 
Class Audio CD (3)

2017 Cambridge University 
Press

Eyes Open 1 
Video DVD

2017 Cambridge University 
Press

 »;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2-4-жолдармен толықтырылсын:
«

2. Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Student`s book 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Workbook & Grammar Book

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Teacher`s Book 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
DVD Activity Book 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
 DVD Activity Book Key

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Class CD (1,2,3)

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Interactive Whiteboard 
Software

Virginia Evans, Jenny 
Dooley, Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
Teacher`s Resource Pack & 
Tests (CD-ROM)

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
e-Book

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 5)
PAL Express 
DVD Video

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express Publishing

3. English Plus Оқушы кітабы Ben Wetz, 
Diana Pye

2017 Oxford University 
Press

English Plus Жұмыс дəптері Janet Hardy-Gould 2017 Oxford University 
Press

English Plus Мұғалім кітабы Ronan McGuinness, Lara 
Storton, 
Beth Godfrey

2017 Oxford University 
Press

English Plus Аудио CD 
(1,2,3)

2017 Oxford University 
Press

English Plus Тест дискісі Rob Sved 2017 Oxford University 
Press

4. Tiger Time 5 for Kazakhstan 
Student`s Book 

Carol Read, 
Mark Ormerod

2017 Macmillan 
Education

Tiger Time 5 for Kazakhstan 
Activity Book

Carol Read, 
Mark Ormerod

2017 Macmillan 
Education

Tiger Time 5 for Kazakhstan 
Teacher`s Book

Carol Read, 
Mark Ormerod

2017 Macmillan 
Education

Tiger Time 5 
Ресурсный диск по УМК

Carol Read, 
Mark Ormerod

2017 Macmillan 
Education

 »;

«Орыс тілінде оқыту» деген бөлімде:

«5-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-54-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
« 

1. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек. 
Оқулық + CD.1, 2 бөлім

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова,
Қ. Жайлаубаева

2017 Көкжиек-
Горизонт

2. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек. 
Мұғалім кітабы 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
А. Юсуп

2017 Көкжиек-
Горизонт

3. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек. 
Дидактикалық материал

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
Қ. Жайлаубаева

2017 Көкжиек-
Горизонт

4. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек. 
Лексикалық минимум 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
Б. Мукеева

2017 Көкжиек-
Горизонт

5. Русский язык. Учебник + видео диск Сабитова З. 2017 Мектеп 
6. Русский язык. Методическое руко-

водство
Сабитова З., 
Дюсенова Д., 
Скляренко К.

2017 Мектеп 

7. Русский язык. Учебник.
 Часть 1, 2

Клокова Е., 
Белозерова О.,
Ибраева Т.,
Сулейменова Г., 
Муханбеткалиев А., 
Касымова А.,
Опря О.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

8. Русский язык. 
Руководство для учителя

Клокова Е., 
Белозерова О., 
Ибраева Т., 
Сулейменова Г., 
Муханбеткалиев А., 
Касымова А., 
Опря О.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

9. Русская литература. Учебник Локтионова Н., 
Забинякова Г.

2017 Мектеп 

10. Русская литература. Методическое 
руководство

Локтионова Н., 
Забинякова Г.

2017 Мектеп 

11. Русская литература.
Учебник

Сафронова Л., 
Чаплышкина Т., 
Свидова Н., 
Белоус Е.

2017 Атамұра  

12. Русская литература. Методическое 
руководство

Сафронова Л., 
Чаплышкина Т., 
Свидова Н., 
Белоус Е.

2017 Атамұра  

13. Русская литература. Дидактический 
материал

Сафронова Л., 
Чаплышкина Т., 
Свидова Н., 
Белоус Е.

2017 Атамұра  

14. Русская литература. Хрестоматия Сафронова Л., 
Чаплышкина Т., 
Свидова Н., 
Белоус Е.

2017 Атамұра  

15. Русская литература. 
Учебник

Бодрова Е.,
Фрэнк А.,
Кравченко О.,
Винникова Л.

2017 Алматыкітап

16. Математика.
Учебник. 1, 2 часть

Алдамуратова Т., 
Байшоланова К., 
Байшоланов Е.

2017 Атамұра  

17. Математика. 
Методическое руководство

Алдамуратова Т., 
Абдибаева С.

2017 Атамұра  

18. Математика. 
Логические задачи

Алдамуратова Т. 2017 Атамұра  

19. Математика. 
Учебник

Абылкасымова 
А., Кучер Т., 
Жумагулова З.

2017 Мектеп 

20. Математика. 
Методическое руководство

Абылкасымова А., 
Кучер Т. 

2017 Мектеп 

21. Математика. 
Сборник задач

Кучер Т., 
Жумагулова З., 
Дюсов М.

2017 Мектеп 

22. Информатика. 
Учебник

Мухамбетжанова С.,
Тен А.

2017 Атамұра

23. Информатика. Методическое ру-
ководство

Мухамбетжанова С., 
Тен А.,
Рахметова Г., 
Одинцова Л.

2017 Атамұра

24. Обучающая алгоритмическая систе-
ма «Верблюжонок»

Тен А.,
Сербин В.

2017 Атамұра

25. Информатика. 
Учебник

Копеева Г., 
Дилманова У.

2017 Арман-ПВ 

26. Информатика. 
Книга для учителя

Копеева Г., 
Дилманова У.

2017 Арман-ПВ 

27. Естествознание. 
Учебник. Часть 1, 2

Верховцева Л.,
Костюченко О.,
Ушакова М.

2017 Алматыкітап

28. Естествознание. 
Методическое пособие 
Часть 1, 2

Верховцева Л.,
Костюченко О.,
Ушакова М.

2017 Алматыкітап

29. Естествознание. 
Учебник

Аксёнова И., 
Ибраева О., 
Карсултанова А., 
Ключанцева О.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

30. Естествознание. 
Руководство для учителя

Аксёнова И., 
Ибраева О., 
Карсултанова А., 
Ключанцева О.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

31. Естествознание. 
Учебник

Абдиманапов Б.,
Абулгазиев А.

2017 Атамұра

32. Естествознание. 
Методическое руководство

Сулейменова Г.,
Бошакова Н.

2017 Атамұра

33. Сборник практических заданий по 
естествознанию 

Абдиманапов Б.,
Абулгазиев А.

2017 Атамұра

34. Естествознание. 
Атлас с комплектом контурных карт

Абдиманапов Б.,
Искакова К.

2017 Атамұра

35. История Казахстана. Учебник Кумеков Б., 
Жумаганбетов Т., 
Игликова К.

2017 Атамұра

36. История Казахстана. Методическое 
руководство

Кумеков Б., 
Жумаганбетов Т., 
Игликова К.

2017 Атамұра

37. История Казахстана.
Дидактические материалы

Кумеков Б., 
Жумаганбетов Т., 
Игликова К.

2017 Атамұра

38. История Казахстана. Хрестоматия Кумеков Б., 
Жумаганбетов Т., 
Игликова К.

2017 Атамұра

39. История Казахстана. Учебник Ахметова С., 
Ибраева А., 
Кулымбетова А., 
Магзумова А., 
Маркабаева А.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

40. История Казахстана. Руководство 
для учителя

Ахметова С., 
Ибраева А., 
Кулымбетова А., 
Магзумова А., 
Маркабаева А.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

41. Всемирная история. 
Учебник

Букаева Б., 
Зикирина Г., 
Макашева Ж.,
Мукатаева Д.,
Тен И.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

42. Всемирная история. Руководство 
для учителя

Букаева Б., 
Зикирина Г., 
Макашева Ж.,
Мукатаева Д.,
Тен И.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

43. Всемирная история. 
Учебник

Тулебаев Т.,
Момынтаева Л.,
Толбаева Л.

2017 Атамұра

44. Всемирная история. Методическое 
руководство

Толбаева Л.,
Момынтаева Л.,
Махаева А.

2017 Атамұра

45. Самопознание. 
Учебник

Калиева Г., 
Карабутова А., 
Лосева Е., 
Рудькова Т.

2017 Бөбек

46. Самопознание. Методическое посо-
бие для учителя

Калиева Г., 
Карабутова А., 
Лосева Е., 
Рудькова Т.

2017 Бөбек

47. Музыка. 
Учебник

Кульманова Ш., 
Сулейменова Б., 
Токжанов Т., 
Сивакова И.

2017 Атамұра

48. Музыка. 
Методическое руководство

Кульманова Ш., 
Сулейменова Б., 
Сивакова И.

2017 Атамұра

49. Музыка. 
Нотная хрестоматия

Сост.:
Кульманова Ш., 
Сулейменова Б., 
Мирманов Н., 
Токжанов Т.

2017 Атамұра

50. Музыка. 
Фонохрестоматия

Сост.:
Кульманова Ш., 
Сулейменова Б., 
Мирманов Н.

2017 Атамұра

51. Художественный труд (вариант для 
мальчиков). Учебник +CD

Чукалин В., 
Танбаев Х., 
Развенкова И., 
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

52. Художественный труд (вариант для 
мальчиков). Методическое руковод-
ство +CD

Чукалин В., 
Танбаев Х., 
Развенкова И., 
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

53. Художественный труд (вариант для 
девочек) Учебник+CD

Алимсаева Р.,
Развенкова И.,
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

54. Художественный труд (вариант для 
девочек) Методическое руковод-
ство + CD

Алимсаева Р.,
Развенкова И.,
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

 »;
реттік нөмірлері 55-89-жолдар алынып тасталсын;
«Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
«7-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-65-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
« 

1. Қазақ тiлi.
Оқулық+ аудиодиск

Б. Қапалбек, 
С. Жантасова, 
Т. Мадиева

2017 Мектеп 

2. Қазақ тiлi. 
Əдiстемелiк нұсқау

Б. Қапалбек, 
С. Жантасова

2017 Мектеп 

3. Қазақ тілі. 
Оқулық + үнтаспа

Г. Косымова, 
Р. Рахметова 

2017 Атамұра

4. Қазақ тілі. 
Оқыту əдістемесі

Г. Косымова,
Р. Рахметова, 
А. Юсуп 

2017 Атамұра

5. Қазақ тілі. 
Оқулық

Т. Ермекова,
Н. Ильясова,
Г. Тоқтыбаева

2017 Арман-ПВ 

6. Қазақ тілі. 
Мұғалім кітабы

Т. Ермекова,
Н. Ильясова,
Г. Тоқтыбаева,
К. Бертілеуова

2017 Арман-ПВ 

7. Қазақ тілі. 
Дидактикалық материалдар

Т. Ермекова,
Г. Абдирасилова, 
С. Оданова,
Р. Мунасаева

2017 Арман-ПВ 

8. Қазақ тілі. 
Диктанттар мен мазмұндамалар 
жинағы

Т. Ермекова,
С. Оданова,
К. Бертілеуова

2017 Арман-ПВ 

9. Қазақ əдебиетi. 
Оқулық + аудиодиск

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева

2017 Мектеп 

10. Қазақ əдебиетi. 
Əдiстемелiк нұсқау

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева 

2017 Мектеп 

11. Қазақ əдебиетi. 
Хрестоматия

Б. Керімбекова, 
Ə. Қуанышбаева 

2017 Мектеп 

12. Қазақ əдебиеті.
Оқулық + CD

А. Ақтанова,
А. Жундибаева

2017 Атамұра

13. Қазақ əдебиеті.
Оқыту əдістемесі

А. Ақтанова,
А. Жундибаева

2017 Атамұра

14. Қазақ əдебиеті. 
Хрестоматия

А. Ақтанова,
А. Жундибаева 

2017 Атамұра

15. Қазақ əдебиеті. 
Оқулық + CD

С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова

2017 Арман-ПВ

16. Қазақ əдебиеті. 
Мұғалім кітабы

С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова

2017 Арман-ПВ

17. Қазақ əдебиеті. Хрестоматия С. Тұрсынғалиева,
Р. Зайкенова

2017 Арман-ПВ

18. Русский язык и литература. 
Учебник

Жанпеис У., 
Озекбаева Н.

2017 Атамұра 

19. Русский язык и литература. 
Методическое руководство

Жанпеис У., 
Озекбаева Н.

2017 Атамұра 

20. Математика. 
Оқулық

Ə. Шыныбеков, 
Д. Шыныбеков

2017 Атамұра 

21. Математика.
Оқыту əдiстемесi

Ə. Шыныбеков, 
Д. Шыныбеков

2017 Атамұра 

22. Математика. 
Дидактикалық материалдар

Ə. Шыныбеков 2017 Атамұра 

23. Математика. 
Оқулық. 1, 2 бөлім

А. Əбілқасымова, 
В. Смирнов, 
Т. Кучер, 
В. Корчевский, 
З. Жұмағұлова, 
Е. Тұяқов

2017 Мектеп 

24. Математика. 
Əдiстемелiк нұсқау

А. Əбілқасымова, 
В. Смирнов, 
Т. Кучер, 
Е. Тұяқов

2017 Мектеп 

25. Математика. 
Есептер жинағы

Е. Тұяқов, 
Л. Жумалиева

2017 Мектеп 

26. Информатика.
Оқулық

С. Мухамбетжанова, 
А. Тен, 
Д. Исабаева,
В. Сербин 

2017 Атамұра

27. Информатика. 
 Əдістемелік нұсқау

С. Мухамбетжанова, 
А. Тен, 
Б. Ахмадуллаева 

2017 Атамұра

28. Информатика. 
Оқулық

Р. Қадырқұлов, 
А. Рыскулбекова

2017 Алматыкітап

29. Информатика.
Əдiстемелiк нұсқау

Р. Қадырқұлов, 
А. Рыскулбекова

2017 Алматыкітап

30. География. 
Оқулық

А. Егорина, 
С. Нүркенова,
Е. Шимина

2017 Атамұра

31. География. 
Оқыту əдістемесі

С. Нүркенова,
А. Егорина,
Е. Шимина

2017 Атамұра

32. География. 
Атлас 

А. Егорина, 
С. Нүркенова 

2017 Атамұра

33. География. 
Оқулық.1, 2 бөлім

Р. Қаратабанов, 
Ж. Байметова

2017 Алматыкітап

34. География.
Əдістемелік құрал

Р. Қаратабанов, 
Ж. Байметова

2017 Алматыкітап

35. Биология. 
Оқулық

А. Соловьева, 
Б. Ибраимова,
Ж. Алина

2017 Атамұра

36. Биология. 
Оқыту əдістемесі

А. Соловьева, 
Б. Ибраимова,
Ж. Алина

2017 Атамұра

37. Биология. 
Оқулық

Е. Очкур, 
Ж. Құрманғалиева

2017 Мектеп

38. Биология. 
Əдiстемелiк нұсқау

Е. Очкур, 
Ж. Құрманғалиева

2017 Мектеп

39. Физика. 
Оқулық

У. Тоқбергенова, 
Б. Кронгарт

2017 Мектеп

40. Физика. 
Əдiстемелiк нұсқау

У. Тоқбергенова, 
Д. Тұрсынбаева, 
Б. Ерженбек

2017 Мектеп

41. Физика.
Оқулық

Р. Башарұлы 2017 Атамұра

42. Физика.
Əдістемелік нұсқау

Р. Башарұлы, 
Ш. Шуиншина, 
К. Сейфоллина 

2017 Атамұра

43. Физика. 
Есептер мен жаттығулар жинағы

Б. Кронгарт,
В. Кем 

2017 Атамұра

44. Химия. 
Оқулық

М. Оспанова, 
Т. Белоусова,
Қ. Аухадиева

2017 Мектеп

45. Химия. 
Əдiстемелiк нұсқау

Қ. Аухадиева, 
Т. Белоусова 

2017 Мектеп

46. Химия. 
Дидактикалық материалдар

М. Оспанова 2017 Мектеп

47. Қазақстан тарихы. 
Оқулық

Н. Бакина, 
Н. Жанақова 

2017 Атамұра

48. Қазақстан тарихы. 
Оқыту əдістемесі

Н. Бакина, 
Н. Жанақова, 
О. Соскин, 
Н. Гвоздева 

2017 Атамұра

49. Қазақстан тарихы. Дидактикалық 
материалдар

Н. Бакина, 
Н. Жанақова, 
С. Митинева, 
Н. Лукина 

2017 Атамұра

50. Дүниежүзі тарихы (Орта ғасырлар). 
Оқулық

Г. Көкебаева, 
Р. Мырзабекова,
Е. Қартабаева

2017 Мектеп 

51. Дүниежүзі тарихы. Əдістемелік 
нұсқау

Ə. Көпекбай, 
Ж. Джұматаева

2017 Мектеп 

52. Дүниежүзі тарихы. Хрестоматия Г. Көкебаева, 
Р. Мырзабекова, 
Е. Қартабаева

2017 Мектеп 

53. Дүниежүзі тарихы. 
Оқулық

Р. Айтбай, 
Ə. Касымова 

2017 Атамұра

54. Дүниежүзі тарихы. 
Оқыту əдістемесі

Ə. Касымова, 
А. Ешмукамбетов 

2017 Атамұра

55. Дүниежүзі тарихы. 
Хрестоматия

С. Мəшімбаев, 
М. Мəженова, 
С. Тортаев 

2017 Атамұра

56. Өзін-өзі тану. 
Оқулық

Ж. Əкімбаева, 
Е. Бақаш, 
С. Нұркеева, 
Р. Мұратханова

2017 Бөбек

57. Өзін-өзі тану. 
Мұғалімдерге арналған əдістемелік 
құрал

Ж. Əкімбаева, 
Е. Бақаш, 
С. Нуркеева, 
Р. Мұратханова

2017 Бөбек

58. Көркем еңбек 
(ұл балаларға арналған). Оқулық 
+ CD

В. Чукалин,
Х. Танбаев, 
И. Развенкова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

59. Көркем еңбек 
(ұл балаларға арналған нұсқа). 
Əдістемелік құрал+CD

В. Чукалин,
Х. Танбаев, 
И. Развенкова, 
О. Лосенко,
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

60. Көркем еңбек 
(қыз балаларға арналған нұсқа). 
Оқулық+CD

Р. Алимсаева, 
И. Развенкова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

61. Көркем еңбек 
(қыз балаларға арналған нұсқа). 
Əдістемелік нұсқау +CD

Р. Алимсаева,
И. Развенкова, 
О. Лосенко, 
Е. Велькер

2017 Келешек-2030

62. Көркем еңбек 
ұлдарға арналған. 
Оқулық

М. Жақманов, 
Ж. Құлбекова, 
О. Пак, 
З. Хасенов

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

63. Көркем еңбек ұлдарға арналған. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық

М. Жақманов, 
Ж. Құлбекова, 
О. Пак, 
З. Хасенов

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

64. Көркем еңбек 
қыздарға арналған. 
Оқулық

Б. Дүйсенова, 
С. Жолдасбекова, 
Ж. Құлбекова,
Ф. Құрабаева

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

65. Көркем еңбек
қыздарға арналған.
Мұғалімге арналған нұсқаулық

Б. Дүйсенова, 
С. Жолдасбекова, 
Ж. Құлбекова,
Ф. Құрабаева

2017 «Назарбаев 
Зияткерлік 

мектептері» 
ДББҰ

 »;
реттік нөмірлері 66-69-жолдар алынып тасталсын;

«7-сынып оқыту қазақ жəне орыс тілдеріндегі мектептер үшін» деген бөлімде: 
реттік нөмірлері 1-5-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 
« 

1. Eyes Open 3 for Kazakhstan Grade 7
Student`s book 

Ben Goldstein, 
Ceri Jones, 
David McKeegan,
Vicki Anderson,
Eoin Higgins

2017 Cambridge 
University 

Press

Eyes Open 3 for Kazakhstan Grade 7
Workbook

Vicki Anderson, 
Eoin Higgins

2017 Cambridge 
University 

Press
Eyes Open 3 for Kazakhstan Grade 7
Teacher`s book

Garan Holcombe 2017 Cambridge 
University 

Press
Eyes Open 3 for Kazakhstan Grade 7
Course plan

Ben Goldstein, 
Ceri Jones, 
David McKeegan,
Vicki Anderson,
Eoin Higgins

2017 Cambridge 
University 

Press

Eyes Open 3 
Class Audio CD (3)

2017 Cambridge 
University 

Press
Eyes Open 3 
Video DVD

2017 Cambridge 
University 

Press
2. Excel for Kazakhstan 

(Grade 7) Student`s book 
Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
Workbook & Grammar Book

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
Teacher`s Book 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
DVD Activity Book 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
 DVD Activity Book Key

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
Class CD (1,2,3,4)

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
Interactive Whiteboard Software

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan
(Grade 7)
Teacher`s Resource Pack & Tests 
(CD-ROM)

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
e-Book

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee. 
Translations 
by: Natalya 
Mukhamedjianova

2017 Express 
Publishing

Excel for Kazakhstan 
(Grade 7)
PAL Express 
DVD Video

Virginia Evans, 
Jenny Dooley, 
Bob Obee

2017 Express 
Publishing

3. English Plus 
Оқушы кітабы

Ben Wetz, 
James Styring, 
Nicholas Tims

2017 Oxford 
University 

Press
English Plus 
Жұмыс дəптері

Janet Hardy-Gould, 
Kate Mellersh

2017 Oxford 
University 

Press
English Plus 
Мұғалім кітабы

Sheila Dignen, 
Emma Watkins, 
Peter Redpath

2017 Oxford 
University 

Press
English Plus 
Аудио CD (1,2,3)

2017 Oxford 
University 

Press
English Plus 
Тест дискісі

Bess Bradfi eld, 
Sheila Dignen

2017 Oxford 
University 

Press

4. Laser A2 for Kazakhstan
 Student`s Book

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

Laser A2 for Kazakhstan
Work Book

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

Laser A2 for Kazakhstan
Teacher`s Book

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

Laser A2 
Digibook

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

Laser A2 
Teacher`s DVD-ROM

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

Laser A2 
Class Audio CD

Malcolm Mann, 
Steve Taylore-
Knowles

2017 Macmillan 
Education

5. Mathematics 
Grade 7

K.Kozhakhmetov, 
B.Kulmagambetov, 
Y.Bazarov, 
Y.Palzhanov, 
A.Mirzakhmedov

2017 Астана-кітап

 »;
«Орыс тілінде оқыту» деген бөлімде:
«7-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-61-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек.
Оқулық + CD.
1, 2 бөлім

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
Р. Рахметова, 
А. Рауандина, 
Б. Мукеева

2017 Көкжиек-
Горизонт

2. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек.
Мұғалім кітабы 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
Р. Рахметова,
А. Рауандина, 
А. Юсуп

2017 Көкжиек-
Горизонт

3. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек.
Дидактикалық материал 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
Р. Рахметова, 
А. Рауандина, 
Ж. Сəметова

2017 Көкжиек-
Горизонт

4. Қазақ тілі мен əдебиеті. Бəйшешек.
Лексикалық минимум 

Ф. Оразбаева, 
Ж. Дəулетбекова, 
А. Рауандина, 
Р. Рахметова, 
Б. Мукеева

2017 Көкжиек-
Горизонт

5. Русский язык. 
Учебник+ видео диск

Сабитова З. 2017 Мектеп 

6. Русский язык. Методическое руко-
водство

Сабитова З., 
Дюсенова Д., 
Скляренко К. 

2017 Мектеп 

7. Русская литература. Учебник Локтионова Н., 
Забинякова Г.

2017 Мектеп 

8. Русская литература. Методическое 
руководство

Локтионова Н., 
Забинякова Г.

2017 Мектеп 

9. Русская литература.
Учебник

Савельева В., 
Лукпанова Т., 
Ярмухамедова А.

2017 Атамұра

10. Русская литература. Методическое 
руководство

Савельева В., 
Лукпанова Т., 
Ярмухамедова А.

2017 Атамұра

11. Русская литература. Хрестоматия Савельева В., 
Лукпанова Т.

2017 Атамұра

12. Математика. 
Учебник. 1, 2 часть

Абылкасымова А., 
Смирнов В., 
Кучер Т., 
Корчевский В., 
Жумагулова З., 
Туяков Е.

2017 Мектеп 

13. Математика. 
Методическое руководство

Абылкасымова А., 
Смирнов В., 
Кучер Т., 
Туяков Е.

2017 Мектеп 

14. Математика. 
Дидактические материалы

Абылкасымова А., 
Смирнов В., 
Корчевский В., 
Жумагулова З., 
Туяков Е.

2017 Мектеп 

15. Математика. 
Сборник задач

Туяков Е., 
Жумалиева Л.

2017 Мектеп 

16. Математика. 
Учебник

Шыныбеков А., 
Шыныбеков Д.

2017 Атамұра

17. Математика. 
Методическое руководство

Шыныбеков А., 
Шыныбеков Д.

2017 Атамұра

18. Математика. Дидактический ма-
териал

Шыныбеков А. 2017 Атамұра

19. Информатика. 
Учебник

Мухамбетжанова С., 
Тен А., 
Исабаева Д., 
Сербин В.

2017 Атамұра

20. Информатика. Методическое руко-
водство

Мухамбетжанова С., 
Тен А., 
Ахмадуллаева Б.

2017 Атамұра

21. Информатика. 
Учебник

Кадырқулов Р.,
Рыскулбекова А. 

2017 Алматыкітап

22. Информатика. 
Методическое пособие

Кадырқулов Р.,
Рыскулбекова А.

2017 Алматыкітап

23. География.
Учебник

Егорина А., 
Нуркенова С., 
Шимина Е.

2017 Атамұра

24. География. 
Методическое руководство

Нуркенова С., 
Егорина А., 
 

2017 Атамұра

25. География. 
Атлас 

Нуркенова С. 2017 Атамұра

26. География. 
Учебник

Толыбекова Ш., 
Головина Г., 
Козина С.

2017 Мектеп

27. География. 
Методическое руководство

Головина Г., 
Козина С., 
Толыбекова Ш.

2017 Мектеп

28. География. 
Дидактические материалы

Толыбекова Ш., 
Головина Г., 
Козина С.

2017 Мектеп

29. География. 
Учебник. 
Часть 1, Часть 2

Каратабанов Р., 
Байметова Ж.

2017 Алматыкітап

30. География.
Методическое пособие

Каратабанов Р., 
Байметова Ж.

2017 Алматыкітап

31. Биология. 
Учебник

Соловьева А., 
Ибраимова Б.,
Алина Ж.

2017 Атамұра 

32. Биология. 
Методическое руководство

Соловьева А., 
Ибраимова Б.,
Алина Ж.

2017 Атамұра 

33. Биология. 
Учебник

Очкур Е., 
Курмангалиева Ж.

2017 Мектеп 

34. Биология. 
Методическое руководство

Очкур Е., 
Курмангалиева Ж.

2017 Мектеп 

35. Физика. 
Учебник

Кронгарт Б., 
Токбергенова У. 

2017 Мектеп 

36. Физика. 
Методическое руководство

Токбергенова У., 
Турсынбаева Д., 
Ерженбек Б.

2017 Мектеп 

37. Физика. 
Учебник

Башарұлы Р. 2017 Атамұра  

38. Физика. 
Методическое руководство

Башарұлы Р., 
Шуиншина Ш., 
Сейфоллина К. 

2017 Атамұра  

39. Физика. 
Сборник задач

Кронгарт Б., 
Кем В.

2017 Атамұра  

40. Физика. 
Учебник

Закирова Н., 
Аширов Р.

2017 Арман-ПВ 

41. Физика. 
Книга для учителя+ CD

Закирова Н., 
Аширов Р.

2017 Арман-ПВ 

42. Химия. 
Учебник

Оспанова М., 
Белоусова Т., 
Аухадиева К.

2017 Мектеп 

43. Химия. 
Методическое руководство

Белоусова Т., 
Аухадиева К.

2017 Мектеп 

44. Химия. 
Дидактические материалы

Оспанова М. 2017 Мектеп 

45. История Казахстана. Учебник Бакина Н.,
Жанакова Н.

2017 Атамұра

46. История Казахстана. 
Методическое руководство

Бакина Н., 
Соскин О., 
Гвоздева Н., 
Митинева С.

2017 Атамұра

47. История Казахстана. 
Дидактические материалы

Бакина Н., 
Митинева С., 
Лукина Н.

2017 Атамұра

48. История Казахстана.
Электронный учебник

Турмашева Б. 2017 Атамұра

49. Всемирная история. 
Учебник

Айтбай Р., 
Касымова А.

2017 Атамұра

50. Всемирная история. 
Методическое руководство

Касымова А., 
Ешмукамбетов А.

2017 Атамұра

51. Всемирная история.
Хрестоматия

Машимбаев С., 
Маженова М., 
Тортаев С.

2017 Атамұра

52. Самопознание. 
Учебник

Калачева И., 
Керимбаева С., 
Сакенова Е., 
Юраш А.

2017 Бөбек

53. Самопознание. Методическое посо-
бие для учителя

Калачева И., 
Керимбаева С., 
Сакенова Е., 
Юраш А.

2017 Бөбек

54. Художественный труд (вариант для 
мальчиков). Учебник +CD

Чукалин В., 
Танбаев Х., 
Развенкова И., 
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

55. Художественный труд (вариант для 
мальчиков). Методическое руковод-
ство + CD

Чукалин В., 
Танбаев Х., 
Развенкова И., 
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

56. Художественный труд (вариант для 
девочек). Учебник+ CD

Алимсаева Р., 
Развенкова И.,
Лосенко О., 
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

57. Художественный труд (вариант для 
девочек) Методическое руковод-
ство+ CD

Алимсаева Р., 
Развенкова И., 
Лосенко О.,
Велькер Е.

2017 Келешек-2030

58. Художественный труд для маль-
чиков. 
Учебник

Жақманов М., 
Кульбекова Ж., 
Пак О., 
Хасенов З.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

59. Художественный труд для маль-
чиков. 
Руководство для учителя

Жақманов М., 
Кульбекова Ж., 
Пак О., 
Хасенов З.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

60. Художественный труд для девочек. 
Учебник

Дуйсенова Б., 
Жолдасбекова С., 
Кульбекова Ж.,
Курабаева Ф.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

61. Художественный труд для девочек. 
Руководство для учителя

Дуйсенова Б., 
Жолдасбекова С., 
Кульбекова Ж.,
Курабаева Ф.

2017 АОО 
«Назарбаев 

интеллектуаль-
ные школы»

 »;
реттік нөмірлері 62-77-6-жолдар алынып тасталсын;
«Ұйғыр тілінде оқыту» деген бөлімде:
«2-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-7-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.  Уйғур тили. 
Дəрислик. 
1, 2 қисим

Арзиева А., 
Қурбанова С., 
Ибрагимова М.

2017 Атамұра

2. Уйғур тили. 
Оқутуш методикиси. 
1, 2 қисим

Арзиева А., 
Қурбанова С., 
Ибрагимова М.

2017 Атамұра

3. Уйғур тили. 
№1, 2 иш дəптири

Арзиева А., 
Қурбанова С., 
Ибрагимова М.

2017 Атамұра

4. Уйғур тили. 
Диктантлар топлими

Садирова Г. 2017 Атамұра

5. Əдəбий оқуш. 
Дəрислик

Махамдинов М., 
Садирова Г.

2017 Атамұра

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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6. Əдəбий оқуш. 
Оқутуш методикиси

Махамдинов М., 
Садирова Г.

2017 Атамұра

7. Əдəбий оқуш. 
Хрестоматия

Махамдинов М., 
Садирова Г.

2017 Атамұра

 »;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 8-14-жолдармен толықтырылсын:
«

8. Тəбиəтшунаслиқ. 
Дəрислик

Очкур Е., 
Ударцева В.

2017 Мектеп

9. Тəбиəтшунаслиқ. 
Иш дəптири 

Очкур Е., 
Ударцева В.

2017 Мектеп

10. Дуния тонуш. 
Дəрислик 

Толыбекова Ш., 
Головина Г., 
Дюжикова М.

2017 Мектеп

11. Дуния тонуш. 
Иш дəптири 

Толыбекова Ш., 
Головина Г., 
Дюжикова М.

2017 Мектеп

12. Бəдиий əмгəк. 
Дəрислик

Н. Раупова 2017 Атамұра

13. Бəдиий əмгəк. 
Оқутуш методикиси

Н. Раупова 2017 Атамұра

14. Бəдиий əмгəк. 
№1, 2 иш дəптири

Н. Раупова 2017 Атамұра

 »;
«Өзбек тілінде оқыту» деген бөлімде:
«2-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1. Узбек тили. 
Оқулық. 1-бөлім, 2-бөлім

Н. Шамадиева, 
З. Аташикова, 
М. Мусаева

2017 Жазушы

2. Узбек тили. 
Əдістемелік құрал

М. Мусаева,
З. Аташикова,
Н. Шамадиева

2017 Жазушы

3. Узбек тили. 
Жұмыс дəптері №1, №2

Н. Шамадиева, 
З. Аташикова, 
М. Мусаева

2017 Жазушы

 »;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 4-6-жолдармен толықтырылсын:
«

4. Əдебиеттік оқу. 
Оқулық 

М. Мусаева,
З. Аташикова,
Н. Шамадиева

2017 Жазушы

5. Əдебиеттік оқу. 
Əдістемелік құрал

М. Мусаева,
З. Аташикова,
Н. Шамадиева

2017 Жазушы

6. Əдебиеттік оқу. 
Жұмыс дəптері

М. Мусаева,
З. Аташикова,
Н. Шамадиева

2017 Жазушы

 »;
«Өзбек тілінде оқыту» деген бөлімде:
«5-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1-2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1. Узбек тили. 
Оқулық

Досметова Н., 
Наралиева Ш., 
Абдураупова М.

2017 Жазушы

2. Узбек адабиёти. 
Оқулық 

Турдикулов Б., 
Наралиева Ш., 
Корганбаева Н., 
Алиакбарова Ш.

2017 Жазушы

 »;
реттік нөмірлері 3-6-жолдар алынып тасталсын;
«Өзбек тілінде оқыту» деген бөлімде:
«7-сынып» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 7, 8-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

 7 Узбек тили. 
Оқулық 

Наралиева Ш., 
Досметова Н., 
Абдураупова М., 
Абдалиев Н., 
Абдураупова М., 
Абдалиев Ф.

2017 Жазушы

 8 Узбек адабиёти. 
Оқулық 

Наралиева Ш., 
Турдикулов Б., 
Корганбаева Н., 
Алиакбарова Ш.

2017 Жазушы

 »;
реттік нөмірлері 9-17-жолдар алынып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Құралдар тізбесінде:
«Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
«Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту» деген кіші бөлімде: 
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 15-жолмен толықтырылсын:
 «

15. «Сиқырлы əріптер мен сөздер 
əлемінде» бірінші кітап + қосымша + 
CD + плакаттар комплекті, 5-6 жас

М. Абаева,
Э. Қыдырова, 
М. Сəтімбекова 

2017 Шикула и К.

 »;
«Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
«1-4-сыныптар» деген кіші бөлімде: 
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 56-61-жолдармен толықтырылсын:
«

 56. «Дүниетану» бастауыш сынып 
оқушыларына арналған қысқаша 
анықтамалық. 1-4 сыныптар

В. Слепнёва 2017 Келешек-2030

57. «Русский язык». Учебник. 
1 класс. Уровень А1, начинающий

Хамраева Е. 2017 Көкжиек-Горизонт

 58. «Русский язык». 
Пропись. 1 класс. 

Хамраева Е. 2017 Көкжиек-Горизонт

 59. «Русский язык». 
Методическое пособие + CD. 1 класс

Хамраева Е., 
Новосельцева Н.

2017 Көкжиек-Горизонт

 60. Современный краткий справочник 
школьника. Русский язык. 1-4 классы

Слепнёва В. 2017 Келешек-2030

 61. Занимательная фонетика русского 
языка: Тетрадь для самостоятельно-
го поиска и открытий. 2 класс

Павленко В. 2017 8&8

 »;
реттік нөмірлері 1-4, 11, 12, 38-жолдар алынып тасталсын;
«5-11-сыныптар» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 119-130-жолдармен толықтырылсын:
 « 

119. Жол қозғалысы ережелері. 
Жұмыс дəптері. 6 сынып

Shell Kazakhstan 
Development 
B.V. баспасының 
авторлық тобы

2017 Shell 
Kazakhstan 

Development 
B.V.

120. Физика. 
Қайталауға арналған оқу құралы

Д. Жүнісбеков 2017 Самғай біл

121. Ағылшын тілі. 
Анықтамалық материал + тест тапсырма-
лары. ОЖСБ. 9 сынып

А. Новокрещенов 2017 Келешек-2030

122. Ағылшын тілі. 
Анықтамалық. ЖОО түсушілерге 
арналған. 10-11 сыныптар

А. Новокрещенов 2017 Келешек-2030

123. Математика. Сандық жəне алгебралық 
өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 
Мəтіндік есептер. Логикалық тапсыр-
малар. ҰБТ-ға дайындалуға арналған. 
11-сынып

А. Жумадилова 2017 Келешек-2030

124. Геометрия. Стереометрия. 
ҰБТ-ға дайындалуға арналған. 
11 сынып

А. Жумадилова 2017 Келешек-2030

125. Геометрия. Планиметрия. 
ҰБТ-ға дайындалуға арналған. 
11 сынып

А. Жумадилова 2017 Келешек-2030

126. Биология. 
Анықтамалық материал + тест тапсырма-
лары. ОЖСБ. 9 сынып

О. Ермоленко, 
Н. Фатеева,
Ш. Рахимова 

2017 Келешек-2030

127. Қазақстан тарихы. 
Анықтамалық + тест тапсырмалары. 
ОЖСБ. 9-сынып

Д. Исиргепов, 
Е. Қалила 

2017 Келешек-2030

128. Дүниежүзі тарихы. 1914 жылдан қазіргі 
уақытқа дейін. І жəне ІІ бөлім. 9-сынып

С. Герке,
М. Дюжикова, 
А. Изверова

2017 8 & 8

129. Дүниежүзі тарихы. 
Анықтамалық. ЖОО түсушілерге 
арналған. 11 сынып

Н. Гришаева,
Ш. Бектасов

2017 Келешек-2030

130. Ақ ордасы білімнің. Мектеп оқушыларына 
арналған əндер жинағы

Қ. Сақай
 

2017 Келешек-2030

 »;
реттік нөмірлері 1-18, 51-57, 96-жолдар алынып тасталсын;

«Оқыту орыс тілінде» деген бөлімде:
«5-11-сыныптар» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 147-158-жолдармен: 
«

147. Правила дорожного движения. Рабочая 
тетрадь. 6 класс

Авторская груп-
па издательства 
Shell Kazakhstan 
Development B.V.

2017 Shell 
Kazakhstan 

Development 
B.V.

148. Казахский язык. Справочник + тестовые за-
дания. ВОУД. 9 класс

Жоламанова Т. 2017 Келешек-2030

149. Пособие по русскому языку для учащихся 
9-11 кл., готовящихся к единому нацио-
нальному тестированию

Гетманова В. 2017 Шикула и К.

150. Русский язык: таблицы, схемы, упражне-
ния. Для поступающих в вузы. 9 класс

Долбик Е., 
Леонович В., 
Саникович В.

2017 Келешек-2030

151. Английский язык. Справочный материал + 
тестовые задания. ВОУД. 9 класс

Новокрещенов А. 2017 Келешек-2030

152. Математика. Тождественные преобразо-
вания числовых и алгебраических выраже-
ний. Текстовые задачи. Логические зада-
ния. Для подготовки к ЕНТ

Жумадилова А. 2017 Келешек-2030

153. Геометрия. Стереометрия. Для подготовки 
к ЕНТ. 11 класс

Жумадилова А. 2017 Келешек-2030

154. Геометрия. Планиметрия. Для подготовки 
к ЕНТ. 11 класс

Жумадилова А. 2017 Келешек-2030

155. Биология. Справочный материал + тесто-
вые задания. ВОУД. 9 класс

Ермоленко О.,
Фатеева Н.

2017 Келешек-2030

156. История Казахстана. Справочный матери-
ал + тестовые задания. ВОУД. 9 класс

Балсарин Ф. 2017 Келешек-2030

157. Всемирная история. С 1914 г. по настоя-
щее время. І и ІІ части. 9 кл.

Герке С.,
Дюжикова М.,
Изверова А.

2017 8 & 8

158. Всемирная история. Справочный материал 
+ тестовые задания. ВОУД. 9 класс

Гришаева Н. 2017 Келешек-2030

 »;
реттік нөмірлері 1-9-жолдар алынып тасталсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беретін электрондық басылымдар тізбесінде:
«Қазақ тілде оқыту» деген бөлімде:
«Мектепалды жəне бастауыш сыныптар үшін» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 187-1-187-7-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

187-1. Тəй-тəй. Мультимедиалық цифрлық білім 
беру кешені. 
Көктем. (6 тақырып) Жаттығулар: Есту 
арқылы қабылдау жəне есту-моторлы 
координациясы; Есту-көру моторлы ко-
ординациясы; Математикалық дағдылар; 
Кеңістіктік қабылдау; Ойлау дағдылары; 
Əлеуметтік дағдылар. 

2017 Bilim Media Group

187-2. Тəй-тəй. 
Мультимедиалық цифрлық білім беру 
кешені. 
Жаз. (3 тақырып) Жаттығулар: Есту 
арқылы қабылдау жəне есту-моторлы 
координациясы. Қосымша материалдар: 
Жазғы демалыс қорабы; Өсімдіктер кітабы.

2017 Bilim Media Group

187-3. Тəй-тəй. Мультимедиалық цифрлық 
білім беру кешені. Күз. (7 тақырып) 
Жаттығулар: Себеп-салдар байланысын 
орнату дағдылары; Көру арқылы қабылдау 
жəне көру-моторлы координациясы; Есту 
арқылы қабылдау жəне есту-моторлы ко-
ординациясы; Ойлау дағдылары. Қосымша 
материалдар: Күз альбомы; Менің 
кітабым; Фотосурет жиектемесі.

2017 Bilim Media Group

187-4. Тəй-тəй. Мультимедиалық цифрлық 
білім беру кешені. Қыс. (12 тақырып) 
Жаттығулар: Себеп-салдар байланы-
сын орнату дағдылары; Көру арқылы 
қабылдау жəне көру-моторлы коор-
динациясы; Есту арқылы қабылдау 
жəне есту-моторлы координациясы; 
Графомоторикалық дағдылар; Табиғатпен 
танысу; Кеңістіктік қабылдау; Ойлау 
дағдылары; Əлеуметтік дағдылар. 
Қосымша материалдар: Айтылым; 
Қосымша тапсырмалар; Тақпақтар; Сурет-
жұмбақтар.

2017 Bilim Media Group

187-5. Сөз ойындары. Мультимедиалық 
цифрлық білім беру кешені. 
Жаттығулар. (1 тақырып) Тілді дамыту: 
Иллюстрациялық диктант. 

2017 Bilim Media Group

187-6. Балалардың жылдам оқу жəне есте 
сақтау қабілетін дамыту. 
1-деңгей. 
Виртуалдық тренажер. 
1-2 сынып

О.А.Сысоева 2017 Білім 
ақпараттандыру 
педагогикалық 

технология 
орталығы

187-7. Балалардың жылдам оқу жəне есте 
сақтау қабілетін дамыту. 
2-деңгей. 
Виртуалдық тренажер.
3-сынып

О.А. Сысоева 2017 Білім 
ақпараттандыру 
педагогикалық 

технология 
орталығы

 »;
реттік нөмірлері 1, 2, 15, 16, 18-22, 37, 40, 66-74, 125-133, 148-151, 162-166, 178, 179-жол-

дар алынып тасталсын;
«Қазақ тілі» деген кіші бөлімде: 
реттік нөмірлері 188-191-жолдар алынып тасталсын; 
«Қазақ əдебиеті» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 198-202-жолдар алынып тасталсын;
«Русский язык» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 208-жол алынып тасталсын;
«Математика. Алгебра» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 261-267-жолдар алынып тасталсын; 
 «Геометрия» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 293-294-жолдар алынып тасталсын; 
«Информатика» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 296-297-жолдар алынып тасталсын; 
«Жаратылыстану» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 301-жол алынып тасталсын; 
«География» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 303-311-жолдар алынып тасталсын; 
«Биология» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 317-330-жолдар алынып тасталсын; 
«Физика» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 362-389-жолдар алынып тасталсын; 
«Химия» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 391-400-жолдар алынып тасталсын; 
«Тарих» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 452-462-жолдар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 469-1-жолмен толықтырылсын:
«

 469-1. Дүниежүзі тарихы. Электрондық 
оқулық.
11-сынып

С.Ф. Мажитов, 
Г.С. Асанбекова 
Г.К. Нургалиева,
А.И. Тажигулова,
Р.С. Далбаева, 
Д.М. Нукеров

2017 Ұлттық 
ақпараттандыру 
орталығы

 »;
«Əлемдік көркем мəдениет» деген кіші бөлімде: 
реттік нөмірлері 470-476-жолдар алынып тасталсын;
«Технология. Сызу» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 483-жол алынып тасталсын;
«Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 486-490-жолдар алынып тасталсын;
«Əртүрлі пəндер бойынша» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 491-493-жолдар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы бөліммен толықтырылсын:
«

Алғашқы əскери дайындық
495. Алғашқы əскери дайындық. 

Электрондық оқулық. 
11-сынып

В.О.Крюков,
Г.К. Нургалиева,
А.И. Тажигулова,
Л.В. Пентина,
Г.А. Еспаева

2017 Жаңа білім беру 
технологиялары

 »;
«Орыс тілде оқыту» деген бөлімде:
«Для дошкольного обучения и воспитания и начального образования» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 1, 12-15, 17, 18, 20-22, 24, 27-29, 47-53, 61-63, 67, 68, 70-74-жолдар алы-

нып тасталсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 78-1-78-6-жолдармен толықтырылсын:
«

78-1. Шаг за шагом. Мультимедийный циф-
ровой образовательный комплекс. 
Весна. (5 тем) Упражнения: Слуховое 
восприятие и слухо-моторная коор-
динация, Слухо-зрительно-моторная 
координация, Знакомство с природой, 
Пространственное восприятие, Навыки 
мышления. 

2017 Bilim Media 
Group

78-2. Шаг за шагом. мультимедийнный цифро-
вой образовательный комплекс. Лето (6 
тем). Упражнения: Визуальное восприя-
тие и зрительно-моторная координация; 
Навыки мышления. Дополнительные 
материалы: Коробка с лета; Замок из 
песка; Книга растений; Мои летние ка-
никулы.

2017 Bilim Media 
Group

78-3. Шаг за шагом. Мультимедийный цифро-
вой образовательный комплекс. Осень. 
(6 тем) Упражнения: Слуховое воспри-
ятие и слухо-моторная координация; 
Слухо-зрительно-моторная координация. 
Дополнительные материалы: Осенний 
альбом; Моя книга; Рамка для фотогра-
фии; Игра для тренировки памяти.

2017 Bilim Media 
Group

78-4. Шаг за шагом. Мультимедийный цифро-
вой образовательный комплекс. Зима. 
(6 тем) Упражнения: Визуальное вос-
приятие и зрительно-моторная коорди-
нация; Слуховое восприятие и слухо-
моторная координация; Навыки мыш-
ления. Дополнительные материалы: 
Произношение; Дополнительные мате-
риалы; Картинка-загадки

2017 Bilim Media 
Group

78-5. Детское скорочтение и развитие памяти. 
1 уровень. 
Виртуальный тренажер.
1-2 класс

Сысоева О.А.,
Нургалиева Г.К., 
Тажигулова А.И.,
Сергазина С.С.,
Ораз Қ.,
Сауркен Н.А.,
Худайбергенов 
Р.С., Левченко Т.Д.

2017 Центр педа-
гогических 
технологий 
информати-
зации обра-

зования

78-6. Детское скорочтение и развитие памяти. 
2 уровень. 
Виртуальный тренажер. 
3 класс

Сысоева О.А.,
Нургалиева Г.К., 
Тажигулова А.И.,
Сергазина С.С.,
Ораз Қ.,
Сауркен Н.А.,
Худайбергенов 
Р.С., Левченко Т.Д.

2017 Центр педа-
гогических 
технологий 
информати-
зации обра-

зования

 »;
«Русский язык» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 79-84-жолдар алынып тасталсын;

«Русская литература» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 97-1-жолмен толықтырылсын:
« 

97-1. Русская литература. 
Электронный учебник. 
11 класс

Самойленко Н.,
Хабло Л. 
Нургалиева Г.К.,
Тажигулова А.И.,
Пентина Л.В.,
Шарабко Л.А.,
Девидзон М.М.

2017 Новые обра-
зовательные 
технологии

 »;
«Қазақ тілі» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 98-жол алынып тасталсын;
«Қазақ əдебиеті» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 101, 102-жолдар алынып тасталсын;

«Қазақ əдебиеті» деген кіші бөлімнен кейін мынадай мазмұндағы «Ағылшын тілі» деген 
кіші бөліммен толықтырылсын:

«

Ағылшын тілі
105-1. Английский язык. 

Мультимедийная обучающая программа. 
3 класс

Нуржанова М.К.,
Амиржанова М., 
Исаханова А.А.,
Нургалиева Г.К., 
Тажигулова А.И.,
Рамазанова Г.М

2017 Центр педаго-
гических тех-
нологий ин-
форматизации 
образования

105-2. Английский язык. 
Мультимедийная обучающая программа. 
4 класс

Нуржанова М.К.,
Амиржанова М.,
Саутов Ф.Н., 
Нургалиева Г.К., 
Тажигулова А.И.,
Рамазанова Г.М.

2017 Центр педаго-
гических тех-
нологий ин-
форматизации 
образования

105-3. English-Russian Smart Dictionary Iren Glad 2017 Pilgrim 
education ltd 

105-4 Английский язык. Мультимедийный 
комплекс. 
Interactive Course
YEAR 1. (28 тем). 
Hello! Good morning! Her name’s Lucy, 
Hello, Alex!, Nice to meet you!, Can you 
spell it?, This is my friend, Kim, Are you 
Pat?, I’m in class 1, I’m six years old, Ten 
fat sausages, I’m from England, Where are 
you from?, Are you from America?, Are you 
from planet Z?, Pens over here!, What’s 
this in English?, This is my bag, Is this 
your book?, Tidy up the classroom!, Poor 
Robot!, Open your book, please!, Teddy 
says stand up!, Is the computer pink?, This 
isn’t my pencil case, Where’s my teddy?, 
He’s under the chair, Are you happy, hap-
py, happy?

2017 Bilim Media 
Group

105-5 Английский язык. Мультимедийный 
комплекс. 
Interactive Course
YEAR 2. (21 тем).
This is my new class, P is for pencil!, This 
is me!, Where’s my coat?, She is dancing!, 
This is my face!, It’s a face!, I’m sitting next 
to my brother, Tell me about your family, 
Head, shoulders, knees and toes, This is 
my home, It hasn’t got a garden, Tell me 
about your home, Where’s the bed?, In my 
bedroom there’s a green carpet, There’s a 
green carpet, It’s purple and yellow, Do you 
like lions?, I like cats, What’s your favourite 
animal?, I like butterfl ies

2017 Bilim Media 
Group

105-6 Английский язык. Мультимедийный 
комплекс. 
Interactive Course
YEAR 3. (32 тем).
I play tennis, What sport do you like?, The 
days of the week, I can spell the days!, 
I can count to twenty!, What’s the time?, 
It’s ten o’clock, Happy Birthday!, Would 
you like some birthday cake?, Let’s take a 
photo!, Kim makes a carrot cake, Birthday 
song, Fruit, Do you like oranges?, Would 
you like an apple?, What’s for dinner?, Do 
you like vegetables?, What would you like 
to drink?, At the beach, Is that your sister?, 
Whose glasses are these?, Where’s the 
frog?, It’s a tiger!, Look at the giraff e, Has 
it got big ears?, Can you see him?, It’s got 
very small ears, Read me a story, This is 
a story about fl ying kites, What happens at 
the end?, What a funny story!, Storytime

2017 Bilim Media 
Group

 »;
«Математика» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 106-107-жолдар алынып тасталсын;
«Алгебра» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 121-122-жолдар алынып тасталсын;
«Геометрия» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 136-жол алынып тасталсын;
«Информатика» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 139-142-жолдар алынып тасталсын;
 «Естествознание» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 146-жол алынып тасталсын;
«География» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 148-155-жолдар алынып тасталсын;
«Биология» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 156-159-жолдар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 162-1-жолмен толықтырылсын:
«

162-1. Биология. 
Электронный учебник
11 класс

Н.Н. Антошина 2017 Национальный 
центр инфор-
матизации

 »;
«Физика» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 163-169-жолдар алынып тасталсын;
«Химия» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 170-173-жолдар алынып тасталсын;
«История» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 196-203-жолдар алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 208-1-жолмен толықтырылсын:
« 

208-1 Всемирная история. 
Электронный учебник
11 класс

С.Ф.Мажитов, 
Н.А. Милованова 

2017 Национальный центр 
информатизации

 »;
«Технология» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 215-жол алынып тасталсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарына арналған 
оқу əдебиеттерінің тізбесінде:

 «Біз мектепке барамыз» бағдарламасы бойынша ересектер тобы (5+)» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 252-1-252-21-жолдармен толықтырылсын:
«

252-1. Шығармашылық. Əдістемелік құрал Р. Əубəкірова,
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

252-2. Мүсіндеу альбомы Р. Əубəкірова,
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

252-3. Аппликация альбомы Р. Əубəкірова,
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

252-4. Сурет альбомы Р. Əубəкірова,
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

252-5. Музыкалық-дидактикалық ойындар. 
Дидактикалық материалдар

Г. Корчевская,
Т. Гончарова

2017 Арман-ПВ

252-6. Музыка. Дидактикалық материалдар Г. Корчевская 2017 Арман-ПВ
252-7. Сөйлеуді дамыту. Əдістемелік құрал М. Нұрманова,

Г. Абдрахимова,
К. Беркінғалиева, 
А. Ахантаева, А. 
Шаих

2017 Арман-ПВ

252-8. Сөйлеуді дамыту. Жұмыс дəптері М. Нұрманова,
Г. Абдрахимова,
К. Беркінғалиева

2017 Арман-ПВ

252-9. Көркем əдебиет. Əдістемелік құрал К. Беркінғалиева, 
Р. Ахметова,
А. Баймұратова

2017 Арман-ПВ

252-10. Көркем əдебиет. Хрестоматия А.Тобықбаева,
Б. Қасымова

2017 Арман-ПВ

252-11. Саусақ жəне тіл жаттығулары. 
Дидактикалық материалдар

Г. Абдрахимова 2017 Арман-ПВ

252-12. Сауат ашу негіздері. Əдістемелік құрал Г. Абдрахимова,
М. Нұрманова

2017 Арман-ПВ

252-13. Сауат ашу негіздері. Жұмыс дəптері Г. Абдрахимова,
М. Нұрманова

2017 Арман-ПВ

252-14. Қоршаған ортамен таныстыру. 
Жұмыс дəптері

Н. Борисова, 
Т. Дрыгина

2017 Арман-ПВ

252-15. Экология негіздері. Жұмыс дəптері Н. Борисова, 
Т. Дрыгина

2017 Арман-ПВ

252-16. Қарапайым математикалық ұғымдарды 
қалыптастыру. Əдістемелік құрал

Т. Дрыгина, 
О. Борисова 

2017 Арман-ПВ

252-17. Қарапайым математикалық ұғымдарды 
қалыптастыру. 
Жұмыс дəптері

Т. Дрыгина 2017 Арман-ПВ

252-18. Құрастыру. 
Əдістемелік құрал

Р. Əубəкірова,
И. Абремская 

2017 Арман-ПВ

252-19. Құрастыру. Жұмыс дəптері Р. Əубəкірова,
И. Абремская 

2017 Арман-ПВ

252-20. Жаратылыстану. Əдістемелік құрал Т. Дрыгина 2017 Арман-ПВ
252-21. Жаратылыстану. Жұмыс дəптері Т. Дрыгина 2017 Арман-ПВ

 »; 
реттік нөмірлері 166-169, 171-181, 185, 186, 190, 192, 196, 197, 219, 225-жолдар алынып 

тасталсын;
 
«Мектеп алды даярлық топтар мен сыныптарға арналған басылымдар» (5+)» деген кіші 

бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 302-1-302-38-жолдармен толықтырылсын:
«

302-1. Біздің мерекелер. Ертеңгілік 
сценарийлері

Ғ. Оспанова, Г. 
Бектұрғанова,
С. Асқатова

2017 Арман-ПВ

302-2. Музыка. 
Əдістемелік нұсқау

Ф. Қоңыратбай,
Т. Сарыбаева 

2017 Алматыкітап

302-3. Музыка. 
№ 1, 2 əліппе-дəптер 

Ф. Қоңыратбай,
Т. Сарыбаева 

2017 Алматыкітап

302-4. Музыка. 
Нота хрестоматиясы 

Құраст.:
Ф. Қоңыратбай,
Т. Сарыбаева 

2017 Алматыкітап

302-5. Сурет. 
Əдістемелік нұсқау

С. Попова,
В. Прахнау 

2017 Алматыкітап

302-6. Сурет. 
№ 1, 2 əліппе-альбом 

С. Попова,
В. Прахнау 

2017 Алматыкітап

302-7. Мүсіндеу. 
Əдістемелік нұсқау 

Н. Тарасова,
Н.Заметайло,
А. Григорова 

2017 Алматыкітап

302-8. Мүсіндеу. 
Əліппе-альбом 

Н. Тарасова,
Н. Заметайло,
А. Григорова 

2017 Алматыкітап

302-9. Аппликация. 
Əдістемелік нұсқау

Е. Бритвина 2017 Алматыкітап

302-10. Аппликация. 
Əліппе-альбом

Е. Бритвина 2017 Алматыкітап

302-11. Сөйлеуді дамыту. Əдістемелік құрал Ғ. Оспанова, 
Ж. Омарова, Г. 
Рахатбаева

2017 Арман-ПВ

302-12. Сөйлеуді дамыту жəне көркем 
əдебиет. Хрестоматия

Ғ. Оспанова, 
С. Асқатова

2017 Арман-ПВ

302-13. Сөйлеуді дамыту. Əдістемелік 
нұсқау

Г. Тұрсынбаева, 
А. Қалықова, 
Г.Молдабаева 

2017 Алматыкітап

302-14. Сөйлеуді дамыту. Əліппе-дəптер Г. Тұрсынбаева, 
А. Халықова,
Г. Молдабаева

2017 Алматыкітап

302-15. Драма.
Əдістемелік
нұсқау

Ұ. Ахметова, 
Қ. Құлпейісова, 
К. Жұмаділдаева, 
А .Есенсариева 

2017 Алматыкітап

302-16. Драма.
Əліппе-дəптер

Ұ. Ахметова, 
Қ. Құлпейісова, 
К. Жұмаділдаева, А. 
Есенсариева 

2017 Алматыкітап

302-17. Көркем əдебиет. Əдістемелік нұсқау Ə. Əмірова,
К. Анартаева,
Г. Кубекова 

2017 Алматыкітап

302-18. Көркем əдебиет. Əліппе-дəптер Ə. Əмірова,
К. Анартаева,
Г. Кубекова

2017 Алматыкітап

302-19. Сауат ашу негіздері.
Əдістемелік нұсқау

Г. Бельгибаева, 
У. Бозжигитова 

2017 Алматыкітап

302-20. Сауат ашу негіздері.
№1, 2 əліппе-дəптер 

С. Жиенбаева, 
З. Муфтибекова 

2017 Алматыкітап

302-21. Русский язык.
Методическое руководство

Г. Добрынина,
Е. Криушова,
Е. Хоцян 

2017 Алматыкітап

302-22. Русский язык.
Азбука-тетрадь № 1,2 + CD

Г. Добрынина,
Е. Криушова,
Е. Хоцян

2017 Алматыкітап

302-23. Экология негіздері. 
Əдістемелік нұсқау

А. Манкеш 2017 Алматыкітап

302-24. Экология негіздері. 
Əліппе-дəптер

А. Манкеш 2017 Алматыкітап

302-25. Қоршаған ортамен танысу.
Əдістемелік нұсқау

Г. Қиялбекова,
Г. Құрманғалиева 

2017 Алматыкітап

302-26. Қоршаған ортамен танысу. 
Əліппе-дəптер

Г. Қиялбекова,
Г. Құрманғалиева 

2017 Алматыкітап

302-27. Дене шынықтыру.
Əдістемелік нұсқау 

Е. Юркова, 
Н. Пермякова 

2017 Алматыкітап

302-28. Қауіпсіз мінез – құлық негіздері.
Əдістемелік нұсқау

М. Нүсіпбекова,
С. Сейілғазинова 

2017 Алматыкітап

302-29. Қаупсіз мінез – құлық негіздері.
Əліппе-дəптер 

М. Нүсіпбекова, 
С. Сейілғазинова 

2017 Алматыкітап

302-30. Жаратылыстану. Əдістемелік құрал С. Қараева, 
Л. Жанбосынова

2017 Арман-ПВ

302-31. Жаратылыстану. Жұмыс дəптері Т. Дрыгина 2017 Арман-ПВ
302-32. Қарапайым математиқалық 

ұғымдарды қалыптастыру.
Əдістемелік нұсқау

Ə. Ақпаева,
Л. Лебедева,
Ж. Өтемісова 

2017 Алматыкітап

302-33. Қарапайым математиқалық 
ұғымдарды қалыптастыру.
№1, 2 əліппе-дəптер +CD

Ə. Ақпаева,
Л. Лебедева 

2017 Алматыкітап

302-34. Қарапайым математиқалық 
ұғымдарды қалыптастыру. 
Үлестірмелі материалдар

А. Ақпаева,
Л. Лебедева 

2017 Алматыкітап

302-35. Құрастыру.
Əдістемелік нұсқау 

Ф. Жұмабекова,
А. Ойшыбаева 

2017 Алматыкітап

302-36. Құрастыру.
Əліппе-дəптер

Ф. Жұмабекова,
А. Ойшыбаева

2017 Алматыкітап

302-37. Жаратылыстану. 
Əдістемелік нұсқау

А. Манкеш 2017 Алматыкітап

302-38. Жаратылыстану. 
Əліппе-дəптер

А. Манкеш 2017 Алматыкітап

 »;
«Орыс тілінде оқыту» деген бөлімде:
«Біз мектепке барамыз» бағдарламасы бойынша ересектер тобы (5+) 5-6 жас» деген 

кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 498-1-498-17-жолдармен толықтырылсын:
«

498-1. Музыкально-дидактические игры. 
Дидактические материалы

Корчевская Г.,
Гончарова Т.

2017 Арман-ПВ

498-2. Музыка. Дидактические материалы Корчевская Г. 2017 Арман-ПВ
498-3. Художественная литература. 

Хрестоматия
Дрыгина Т., 
Тирская И.,
Рапикова С.

2017 Арман-ПВ

498-4. Развитие речи. Методическое пособие Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ
498-5. Основы грамоты. Методическое пособие Жунусова Р., 

Нурманова М., 
Губайдуллина А.

2017 Арман-ПВ

498-6. Основы грамоты. Рабочая тетрадь Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ
498-7. Қазақ тілі. Əдістемелік құрал Абдрахимова Г.,

Беркінғалиева К.
2017 Арман-ПВ

498-8. Қазақ тілі. Жұмыс дəптері Абдрахимова Г.,
Беркінғалиева К.

2017 Арман-ПВ

498-9. Ознакомление с окружающим миром. 
Рабочая тетрадь

Борисова Н., 
Дрыгина Т.

2017 Арман-ПВ

498-10. Основы экологии.
Методическое пособие

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

498-11. Основы экологии. Рабочая тетрадь Борисова Н., 
Дрыгина Т.

2017 Арман-ПВ

498-12. Основы безопасного поведения. 
Рабочая тетрадь

Шелипова С. 2017 Арман-ПВ

498-13. Основы безопасного поведения.
Методическое пособие

Шелипова С. 2017 Арман-ПВ

498-14. Формирование элементарных матема-
тических представлений. Методическое 
пособие

Дрыгина Т., 
Борисова О.

2017 Арман-ПВ

498-15. Формирование элементарных математи-
ческих представлений. Рабочая тетрадь

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

498-16. Естествознание.
Методическое пособие

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

498-17. Естествознание.
Рабочая тетрадь

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

 »;
реттік нөмірлері 445-456-жолдар алынып тасталсын;

«Мектепалды даярлық» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 502-1-502-44-жолдармен толықтырылсын:
«

502-1. Рисование.
Методическое руководство

Попова С.,
Прахнау В.

2017 Алматыкітап

502-2. Рисование.
Азбука-альбом №1, 2

Попова С.,
Прахнау В.

2017 Алматыкітап

502-3. Аппликация. 
Методическое руководство

Бритвина Е. 2017 Алматыкітап

502-4. Аппликация. 
Азбука-альбом

Бритвина Е. 2017 Алматыкітап

502-5. Лепка.
Методическое руководство

Тарасова Н.,
Заметайло Н.,
Григорова А.

2017 Алматыкітап

502-6. Лепка.
Азбука-альбом

Тарасова Н.,
Заметайло Н.,
Григорова А.

2017 Алматыкітап

502-7. Музыка.
Методическое руководство

Кулинова Т.,
Носкова С.

2017 Алматыкітап

502-8. Музыка.
Азбука- тетрадь

Кулинова Т.,
Носкова С.

2017 Алматыкітап

502-9. Музыка.
Нотная хрестоматия

Сост.:
Кулинова Т.,
Носкова С.

2017 Алматыкітап

502-10. Развитие речи. Методическое по-
собие

Дрыгина Т., 
Гарбузова О., 
Касанова Н.

2017 Арман-ПВ

502-11. Развитие речи и художественная ли-
тература. Хрестоматия

Дрыгина Т., 
Тирская И., 
Рапикова С.

2017 Арман-ПВ

502-12. Художественная литература.
Методическое руководство

Ильяшева К. 2017 Алматыкітап

502-13. Художественная литература.
Азбука-тетрадь 

Ильяшева К. 2017 Алматыкітап

502-14. Развитие речи. Методическое руко-
водство

Терехова Е., 
Новогренко Г.

2017 Алматыкітап

 502-15. Развитие речи. Азбука-тетрадь Терехова Е., 
Новогренко Г.

2017 Алматыкітап

502-16. Основы грамоты.
Методическое руководство

Петрова О.,
Ершова А.

2017 Алматыкітап

502-17. Основы грамоты.
Азбука-тетрадь № 1, 2

Петрова О.,
Ершова А.

2017 Алматыкітап

502-18. Қазақ тілі. 
Əдістемелік
нұсқау

А. Хазимова, 
Б. Салыхова, 
М. Бейсебекова 

2017 Алматыкітап

502-19. Қазақ тілі. 
Əліппе-дəптер № 1, 2 +CD 

А. Хазимова,
Б. Салыхова,
М. Бейсебекова 

2017 Алматыкітап

502-20. Қазақ тілі. 
Үлестірмелі материалдар

А. Хазимова,
Б. Салыхова,
М. Бейсебекова

2017 Алматыкітап

502-21. Драма. 
Методическое пособие

Борисова Н. 2017 Арман-ПВ

502-22. Драма.
Методическое руководство

Хомутова О.,
Тарасова Н.

2017 Алматыкітап

502-23. Драма.
Азбука- тетрадь

Хомутова О.,
Тарасова Н.

2017 Алматыкітап

502-24. Ознакомление с окружающим миром. 
Методическое пособие

Дрыгина Т., 
Тирская И.

2017 Арман-ПВ

502-25. Ознакомление с окружающим миром. 
Рабочая тетрадь

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

502-26. Ознакомление с окружающим миром.
Методическое руководство

Костюченко Н.,
Перникова Н.,
Тасмагамбетова 
Г.

2017 Алматыкітап

502-27. Ознакомление с окружающим миром.
Азбука-тетрадь

Костюченко Н.,
Перникова Н.,
Тасмагамбетова 
Г.

2017 Алматыкітап

502-28. Основы экологии.
Методическое руководство

Бритвина Е.,
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

502-29. Основы экологии.
Азбука-тетрадь

Бритвина Е.,
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

502-30. Физическая культура. Методическое 
пособие

Лескевич И. 2017 Арман-ПВ

502-31. Физическая культура
Методическое руководство

Юркова Е., 
Пермякова Н.

2017 Алматыкітап

502-32. Основы безопасного поведения. 
Методическое пособие

Шелипова С. 2017 Арман-ПВ

502-33. Основы безопасного поведения.
Рабочая тетрадь

Шелипова С., 
Жукова В.

2017 Арман-ПВ

502-34. Основы безопасного поведения.
Методическое руководство

Нусупбекова М.,
Бельченкова Т.

2017 Алматыкітап

502-35. Основы безопасного поведения.
Азбука-тетрадь 

Нусупбекова М.,
Бельченкова Т.

2017 Алматыкітап

502-36. Формирование элементарных мате-
матических представлений.
Методическое руководство

Акпаева А.,
Лебедева Л.,
Лихобабенко Т.

2017 Алматыкітап

502-37. Формирование элементарных мате-
матических представлений.
Азбука-тетрадь 
№1, 2 + CD

Акпаева А.,
Лебедева Л.

2017 Алматыкітап

502-38. Формирование элементарных мате-
матических представлений.
Раздаточный материал

Акпаева А.,
Лебедева Л.

2017 Алматыкітап

502-39. Естествознание.
Методическое пособие

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

502-40. Естествознание.
Рабочая тетрадь

Дрыгина Т. 2017 Арман-ПВ

502-41. Конструирование
Методическое руководство

Жумабекова Ф.,
Ойшыбаева А.

2017 Алматыкітап

502-42. Конструирование
Азбука-тетрадь

Жумабекова Ф.,
Ойшыбаева А.

2017 Алматыкітап

502-43. Естествознание.
Методическое руководство

Бритвина Е.,
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

502-44. Естествознание.
Азбука-тетрадь

Бритвина Е.,
Яндулова Т.

2017 Алматыкітап

 »;
«Мен дүниені танимын» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 682-1-682-44-жолдармен толықтырылсын:
«

682-1. Сурет альбомы / Альбом по рисо-
ванию

Р. Аубакирова, 
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

 682-2. Мүсіндеу альбомы / Альбом по лепке Р. Аубакирова, 
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

682-3. Аппликация альбомы / Альбом по 
аппликации

Р. Аубакирова, 
И. Абремская

2017 Арман-ПВ

682-4. Жаратылыстану. Дидактикалық 
материалдар. Естествознание. 
Дидактические материалы 

С. Қараева, 
Л. Жанбосынова

2017 Арман-ПВ

682-5. English. 
Teacher`s book

Асқарова Л.,
Рахимжанова С.,
Волкова А. 

2017 Алматыкітап

682-6. English. 
ABC copybook + CD

Рахимжанова С.,
Волкова А.

2017 Алматыкітап

682-7. English. 
Work-book

Рахимжанова С.,
Волкова А. 

2017 Алматыкітап

682-8. English. 
Үлестірмелі
материал.
Раздаточный материал

Рахимжанова С.,
Волкова А.

2017 Алматыкітап

682-9. Балапанның дəптері. Оқылық та, 
тоқылық! Жылдам оқуға жаттығу

С. Трофимова 2017 8&8

682-10. Балапанның дəптері. Тез санайықшы! 
Тез есептеуге жаттықтыру

С. Трофимова 2017 8&8

682-11. Суретті əліппе А. Кузнецова 2017 8&8
682-12. Мен əлемді танимын Мамандықтар. С. Трофимова 2017 8&8
682-13. Мен жəне айналадағы табиғат. 

Экологиялық білім негіздерін бе-
руге бағытталған оқу-тəрбиелік іс-
шаралары кешені

С.Еликова, 
О.Вязовая, 
Е.Москаленко

2017 Келешек-2030

 682-14. Логопедиялық альбом, «Ш, Ж, Ч, Щ» Б. Тулегенова 2017 Келешек-2030
682-15. Логопедиялық альбом «Л» Б. Тулегенова 2017 Келешек-2030
682-16. Логопедиялық альбом «Р» Б. Тулегенова 2017 Келешек-2030
682-17. Логопедиялық альбом «С, З, Ц» Б. Тулегенова 2017 Келешек-2030
682-18. Русский язык. Начинаем говорить. 

Рабочая тетрадь для детей второй 
младшей группы с казахским языком 
воспитания и обучения

Омар Б. 2017 Келешек-2030

682-19. Русский язык. Изучаем русский язык. 
Рабочая тетрадь для детей средней 
группы с казахским языком воспита-
ния и обучения

Омар Б., 
Садык А., 
Доманова Н.

2017 Келешек-2030

682-20. Русский язык. Говорим на русском 
языке. Рабочая тетрадь для детей 
старшей группы с казахским языком 
воспитания и обучения

Омар Б., 
Садык А., 
Доманова Н.

2017 Келешек-2030

682-21. Мектеп жасына дейінгі балаларды 
жол жүру ережелерімен таныстыру. 
Əдістемелік құрал 

К. Хусайнова, 
М.Таттымбетова, 
С. Алтаева, 
Б. Нуржанова, 
А. Терентьева, 
Н. Тыряткина, 
Б.Самекина 

2017 Келешек-2030

682-22. Мектеп жасына дейінгі балалардың 
қауіпсіздік тəртібі негіздері. 
Əдістемелік құрал

В. Грабова, 
Ш. Арынбаева, 
Ж. Искакова, 
А. Сүлейменова, 
Г. Беспалова, 
А. Дешко, 
Ж. Герасимова

2017 Келешек-2030

682-23. Азбука. 
Тетрадь барсика 4+

Трофимова С. 2017 8&8

682-24. Тетрадь цыпленка. Почитай-ка. 
Тренировка быстрого чтения

Трофимова С. 2017 8&8

682-25. Я познаю мир. Профессии Трофимова С. 2017 8&8
682-26. Азбука в картинках Кузнецова А. 2017 8&8
682-27. Художественная литература. 

Хрестоматия. Вторая младшая школа
Сост.:Накенова 
Д., Куликова Л.

2017 Келешек-2030

682-28. Художественная литература. 
Хрестоматия. Средняя группа

Сост.:Накенова 
Д., Куликова Л.

2017 Келешек-2030

682-29. Логопедическая тетрадь для детей с 
общим недоразвитием речи. Средняя 
группа

Омар Б.,
Артемьева Н.,
Завгородняя Т.

2017 Келешек-2030

682-30. Логопедическая тетрадь для детей с 
общим недоразвитием речи. Старшая 
группа

Омар Б.,
Артемьева Н.,
Завгородняя Т.

2017 Келешек-2030

682-31. Физкультурно-оздоровительная рабо-
та с детьми 4-5 лет в летний период. 
Методическое пособие

Гальвас Е.,
Шарафутдинова 
О.

2017 Келешек-2030

682-32. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған 
балаларға арналған диагностикалық 
тексеру альбомы 

Ш. Ахметова, 
Н. Кожахметова, 
Г. Ермекбаева, 
С. Бегешова 

2017 Келешек-2030

682-33. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған 
балаларға арналған диагностикалық 
тексеру альбомына əдістемелік 
ұсыныстар 3-6 жас

Ш. Ахметова, 
Н. Кожахметова, 
Г. Ермекбаева, 
С. Бегешова

2017 Келешек-2030

682-34. Знакомство дошкольников с правила-
ми дорожного движения. 
Методическое пособие 

Хусайнова К., 
Таттымбетова 
М., Алтаева С., 
Нуржанова Б., 
Терентьева А., 
Тыряткина Н., 
Самекина Б.

2017 Келешек-2030

682-35. Планирование и организация заня-
тий по хореографии в дошкольном 
учреждении.
Методическое пособие

Петрушина Ж. 2017 Келешек-2030

682-36. Методические рекомендации по 
проведению организованной учеб-
ной деятельности с детьми от 3 
до 4 лет. Образовательные обла-
сти «Коммуникация», «Социум», 
«Познание» (вторая младшая группа)

Мадалиева С. 2017 Шикула и К

682-37. Методические рекомендации по про-
ведению организованной учебной 
деятельности с детьми от 3 до 4 лет. 
Рисование, лепка, аппликация в дет-
ском саду и дома. Образовательная 
область «Творчество» (вторая млад-
шая группа)

Мадалиева С. 2017 Шикула и К

682-38. Методические рекомендации по 
проведению организованной учеб-
ной деятельности с детьми от 4 
до 5 лет. Образовательные обла-
сти «Коммуникация», «Социум», 
«Познание» (средняя группа)

Мадалиева С. 2017 Шикула и К

682-39. Методические рекомендации по про-
ведению организованной учебной 
деятельности с детьми от 4 до 5 лет. 
Рисование, лепка, аппликация в дет-
ском саду и дома. Образовательная 
область «Творчество» (средняя 
группа)

Мадалиева С. 2017 Шикула и К

682-40. Есеп-счет. 4+ Барыстың дəптері. 
Тетрадь барсика

С. Трофимова 2017 8&8

682-41. Екі тілді үйренеміз. Учим два языка 
Мен тұратын үй. Дом, в котором я живу. 
Суретті сөздік. Словарь в картинках

С. Трофимова 2017 8&8

 682-42. Екі тілді үйренеміз. Учим два языка 
Мен жақсы көретін əлем. Мир, кото-
рый я люблю. 
Суретті сөздік. Словарь в картинках

С. Трофимова 2017 8&8

682-43. ҚР мемлекеттік мерекелеріне 
арналған іс-шаралар, ертеңгіліктердің 
сценарийлер топтамасы. 
Əдістемелік құрал. 3-6 жас.
Комплект сценариев мероприятий, 
утренников, посвященных государ-
ственным праздникам РК. 
Методическое пособие. 3-6 лет

Ю.Александрова, 
Ж.Петрушина 

2017 Келешек-2030

682-44. ALPHABET IN PICTURES Жакиянова М. 2017
 »;

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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көрсетілген бұйрықпен бекітілген Арнайы (түзету) мектептерге арналған оқу əдебиеттерінің 
тізбесінде:

«Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
«Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу» кіші бөлімінен кейін мынадай мазмұндағы 

«1-сынып» кіші бөлімі: 
реттік нөмірлері 1, 2-жолдармен толықтырылсын:
 «

 1-сынып
1. Сауат ашу. 

Рельефті-нүктелі əліппе. Көру қабілеті зақымдалған 1 
сынып оқушыларына арналған оқулық. 
1,2,3,4,5 бөлім

Г. Абаева, 
Р. Шаканова

2017 ƏБЕО

2. Сауат ашу. 
Рельефті-нүктелі əліппе. Əдістемелік нұсқау.
Көру қабілеті зақымдалған бастауыш сынып 
мұғалімдеріне арналған

Г. Абаева, 
Р. Шаканова

2017 ƏБЕО

 »;
 «2-сынып» кіші бөлімінен кейін мынадай мазмұндағы «3-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1-6-жолдармен толықтырылсын:
«

3-сынып
1. Қазақ тілі. Зерде даму бұзылыстары бар 

балаларға арналған арнайы мектептің 3 сыныбы-
на арналған оқулық

К.Бекмұхамбетова, 
А. Биисова

2017 ƏБЕО  

2. Қазақ тілі. Зерде даму бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептің 3 сыныбы-
на арналған жұмыс дəптері

К. Бекмұхамбетова, 
А. Биисова

2017 ƏБЕО  

3. Қазақ тілі. Зерде даму бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептің 3 сыныбы-
на арналған əдістемелік нұсқау

К. Бекмұхамбетова, 
А. Биисова

2017 ƏБЕО  

4. Математика. Зерде даму бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептің бірінші 
бөліміне арналған оқулығы

Р. Сулейменова, 
И. Елисеева

2017 ƏБЕО  

5. Математика. Зерде даму бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептің бірінші 
бөліміне арналған жұмыс дəптері

Ш. Кəріпжанова 2017 ƏБЕО  

6. Математика. Зерде даму бұзылыстары бар 
балаларға арналған арнайы мектептің бірінші 
бөліміне арналған əдістемелік нұсқау 

И. Елисеева 2017 ƏБЕО  

 »;
«4-сынып»:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1, 2-жолдармен толықтырылсын:
 «

4-сынып
1. Математика. Кестелік көбейту жəне бөлу. Білім алуда 

ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға арналған №1, 
№2 жұмыс дəптері

И. Елисеева, С. 
Заславская

2017 ƏБЕО

2. Математика. Кестелік көбейту жəне бөлу. Əдістемелік 
нұсқау

И. Елисеева 2017 ƏБЕО

 »;
«Оқыту орыс тілінде» деген бөлім: 
«1-сынып» деген кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 3, 4-жолдармен толықтырылсын:
 «

3. Обучение грамоте. 
Рельефно-точечная грамота. Учебник для 1 класса 
специальных общеобразовательных школ для детей с 
нарушением зрения. 
1,2,3,4 книга

Абаева Г., 
Жангельдина И.

2017 САТР

4. Обучение грамоте. 
Рельефно-точечная грамота. Методические реко-
мендации

Абаева Г., 
Жангельдина И.

2017 САТР

 »;
«1-сынып» кіші бөлімнен кейін «3-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1-3-жолдармен толықтырылсын: 
«

3-сынып
1. Математика. Учебник для 1 отделения специальной 

школы для детей с нарушением интеллекта с рус-
ским языком обучения

Сулейменова Р., 
Елисеева И. 

2017 САТР

2. Математика. Методические указания для 1 отделе-
ния специальной школы для детей с нарушением 
интеллекта с русским языком обучения 

Елисеева И. 2017 САТР

3. Математика. Рабочая тетрадь для 1 отделения спе-
циальной школы для детей с нарушением интеллек-
та с русским языком обучения 

Карипжанова Ш. 2017 САТР

 »;
«4-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1, 2-жолдармен толықтырылсын:
«

4-сынып
1. Математика. Изучение табличного умножения и деле-

ния со школьниками, имеющими трудности в обучении. 
Методические рекомендации

Елисеева И. 2017 САТР

2. Математика. Табличное умножение и деление. Рабочая 
тетрадь №1, №2

Елисеева И.,
Заславская С.

2017 САТР

 »;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шетел тілдерін оқуға арналған оқу басылымдарының 

тізбесінде:
«Ағылшын тілі» деген бөлім:
«5-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 12-жолмен толықтырылсын:
 «

12. New Round-Up 1.
Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book+ Audio CD

Virginia Evans, 
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education Limited

 »;
«6-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 12-жолмен толықтырылсын:
«

12. Macmillan English Grammar in Context 
Essential (MEGIC) + CD

Simon Clarke 2017 Macmillan Publishers

 »;
«7-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 43-44-жолдармен толықтырылсын:
« 

43. New Round-Up 2.
Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book + Audio CD

Virginia Evans, 
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education 

Limited
44. New Round-Up 3.

Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book + Audio CD

Virginia Evans, 
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education 

Limited
 »;

«9-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 5, 6-жолдармен толықтырылсын:
«

5. New Round-Up 4.
Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book + Audio CD

Virginia Evans, 
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education Limited

6. New Round-Up 5.
Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book + Audio CD

Virginia Evans,
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education Limited

 »;
«9-сынып» кіші бөлімінен кейін «10-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1-жолмен толықтырылсын:
«

1. New Round-Up 6.
Students’ Book + CD-Rom
Teacher’s Book + Audio CD

Virginia Evans, 
Jenny Dooley

2017 Альраминь/
Pearson Education 

Limited

 »;
«11-сынып» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 11-жолмен толықтырылсын:
«

11. IELTS Masterclass Simon Haines, 
Peter May

2017 Oxford University Press

 »;
«Сыныптан тыс оқуға арналған қосымша əдебиет» кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 124-1-124-31-жолдармен толықтырылсын:
«

124-1. Let’s Celebrate! + Teacher’s CD-Rom. 
Книга для чтения. CLIL

Jenny Dooley, Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-2. New Patches for Old + Multi-Rom.
Книга для чтения

Jenny Dooley, Vanessa 
Page

2017 Express 
Publishing

124-3. The Wild Swans by Hans Christian 
Andersen + Multi-Rom.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley, Charles Lloyd 

2017 Express 
Publishing

124-4. The Little Mermaid by Hans Christian 
Andersen + Multi-Rom.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley, Anthony Kerr

2017 Express 
Publishing

124-5. The Father and His Sons 
by Aesop + Multi-Rom.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley, Vanessa Page

2017 Express 
Publishing

124-6. Cinderrella by Charles Perrault + Multi-
Rom.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley, Charles Lloyd 

2017 Express 
Publishing

124-7. Aladdin and the Magic Lamp + Multi-Rom.
Книга для чтения

Jenny Dooley, Charles 
Lloyd

2017 Express 
Publishing

124-8. The Wonderful Wizard of Oz by L.Frank 
Baum + DVD, Audio CDs.
Книга для чтения

Retold by: Virginia 
Evans, Jenny Dooley

2017 Express 
Publishing

124-9. The Canterville Ghost by Oscar Wilde + 
DVD, CD1,2.
Книга для чтения

Retold by: Virginia 
Evans, Jenny Dooley

2017 Express 
Publishing

124-10. Alice’s Adventures in Wonderland by 
Lewis Carroll + Multi-Rom.
Книга для чтения

Retold by: Virginia 
Evans, Jenny Dooley

2017 Express 
Publishing

124-11. The Stone Flower + Multi-Rom.
Книга для чтения

Jenny Dooley, Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-12. The Selfi sh Giant by Oscar Wilde + CD.
Книга для чтения

Retold by: Virginia 
Evans, Jenny Dooley

2017 Express 
Publishing

124-13. Journey to the Centre of the Earth by 
Jules Verne + Multi-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Retold by: Elizabeth 
Gray

2017 Express 
Publishing

124-14. Simon Decker and the Secret Formula 
+ CD-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Jenny Dooley 2017 Express 
Publishing

124-15. Perseus and Andromeda + CD-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Jenny Dooley 2017 Express 
Publishing

124-16. Swan Lake + Multi-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Jenny Dooley 2017 Express 
Publishing

124-17. A Christmas Carol by Charles Dickens 
+ CD-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Retold by: Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-18. The Blue Scarab + CD-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Jenny Dooley 2017 Express 
Publishing

124-19. Orpheus Descending + CD-Rom.
Книга для чтения
Рабочая тетрадь
Книга для учителя

Jenny Dooley 2017 Express 
Publishing

124-20. Oliver Twist by Charles Dickens + CD-
Rom.
Книга для чтения
Книга для учителя с играми

Retold by: Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-21. Little Women by Louisa May Alcott + 
CD-Rom.
Книга для чтения
Книга для учителя с играми

Retold by: Jenny 
Dooley and Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-22. Treasure Island by Robert Louis 
Stevenson + CD.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley and Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-23. Robin Hood + Multi-Rom.
Книга для чтения

Jenny Dooley and 
Virginia Evans

2017 Express 
Publishing

124-24. The Mysterious Island.
by Jules Verne + CD
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley and Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-25. The Creeping Man by Sir Arthur Conan 
Doyle + CD.
Книга для чтения

Retold by: Jenny 
Dooley and Virginia 
Evans

2017 Express 
Publishing

124-26. The Killer Whale + CD
Книга для чтения. CLIL

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-27. Saltwater Crocodiles + CD
Книга для чтения. CLIL

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-28. The Octopus + CD
Книга для чтения. CLIL

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-29. The Great White Shark + CD
Книга для чтения. CLIL

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-30. Gharial Crocodiles.
Книга для чтения CLIL
Multi-Rom для ученика
Multi-Rom для учителя

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

124-31. Venomous Snakes + CD
Книга для чтения. CLIL

Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express 
Publishing

 »;
«Ағылшын тіліндегі пəндер» деген кіші бөлімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 143-1-143-8-жолдармен толықтырылсын:
«

143-1. A History of Medieval Kazakhstan. 7 
класс

Arstan Satanov 2017 Астана-
Кітап

143-2. Macmillan Science + CD. 8-11 классы Keith Kelly 2017 Macmillan 
Publishers

143-3. Algebra. 9 класс K. Kozhahmetov, B. 
Kulmagambetov, A. 
Mirzakhmedov

2017 Астана-
Кітап

143-4. Geometry. 9 класс K. Kozhahmetov, 
Y. Bazarov, 
A.Mirzakhmedov, 
B.Kulmagambetov

2017 Астана-
Кітап

143-5. Complete Biology for Cambridge 
Secondary 1.
Student’s book
Workbook
Teacher’s Pack + CD. 9 класс

Pam Large 2017 Oxford 
University 

Press

143-6. Biology. 9 класс B. Kenci, B. Ermetov, I. 
Sakimov, A. Sagintayev, 
T. Zhigitbayev, D. 
Zhumadilov

2017 Астана-
Кітап

143-7. Complete Physics for Cambridge 
Secondary 1.
Student’s book
Workbook
Teacher’s Pack + CD. 9 класс

Helen Reynolds 2017 Oxford 
University 

Press

143-8. Complete Chemistry for Cambridge 
Secondary 1.
Student’s book
Workbook
Teacher’s Pack + CD. 9 класс

Philippa Gardom Hulme 2017 Oxford 
University 

Press

 »;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əдебиеттер мен сыныптан тыс оқуға жəне жалпы білім 

беру ұйымдарының кітапханалар қорын толықтыруға арналған көркем əдебиеттер тізбесінде: 
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 182-620-жолдармен толықтырылсын:
«

182. Ақыл-парасат кітабы Н. Назарбаев Халықаралық Абай клубы
183. Құлагер І. Жансүгіров Халықаралық Абай клубы
184. Сұм өмір М. Жұмабаев Халықаралық Абай клубы
185. Қасқыр жүрек ұлдарым ер жетеді М. Мақатаев  Халықаралық Абай клубы
186. Махамбеттің жебесі Ə. Əлімжанов Халықаралық Абай клубы
187. Қаһар І. Есенберлин Халықаралық Абай клубы
188. Махаббат Ф. Оңғарсынова Халықаралық Абай клубы
189. Дала Ж. Нəжімеденов Халықаралық Абай клубы
190. Қазақтың мақал-мəтелдері Халықаралық Абай клубы
191. Кездеспей кеткен бір бейне Ғ. Мүсрепов Халықаралық Абай клубы
192. Қазақ даласына саяхат А. Янушкевич Халықаралық Абай клубы
193. Қажымұрат Л. Толстой Халықаралық Абай клубы
194. Қилы заман М. Əуезов Халықаралық Абай клубы
195. Гүлсары Ш. Айтматов Халықаралық Абай клубы
196. Өлеңдер Вислава 

Шимборская, 
Чеслав Милош

Халықаралық Абай клубы

197. Мен Қазақпын Ж. Молдагалиев Халықаралық Абай клубы
198. Ой орманы Қ. Мырзалиев Халықаралық Абай клубы
199. Ішім өлген, сыртым сау Абай Халықаралық Абай клубы
200. Қыз Жiбек Дүзельханов А. Мектеп
201. Қозы Көрпеш - Баян сұлу Каметов К. Мектеп
202. Абай Құрастырушы: 

Бельгер Г.
Мектеп

203. Абай лұғаты Мырзахметұлы М. Мектеп
204. Алаш қызы Гүлнар Əлім Қ., 

Сатыбалдиев Е.
Мектеп

205. «Жеті ғасыр жырлайды» 1, 2 том Жазушы
206. «Махаббат, қызық мол жылдар» Ə.Нұршайықов Жазушы
207. «Қамар сұлу» С.Торайғыров Жазушы
208. «Қалың мал» С.Көбеев Жазушы
209. «Адасқандар» С.Мұқанов Жазушы
210. «Бақытсыз Жамал» М.Дулатов Жазушы
211. «Қыз көрелік» Т.Жомартаев Жазушы
212. «Ақбілек» Ж. Аймауытов Жазушы
213. «Аласапыран».1,2 том М.Мағауин Жазушы
214. «Дауылдан кейін» Ғ.Мүсірепов Жазушы
215. Жорық жырлары (Қазақ 

жырауларының поэзиясы). 1 сағат
Жазушы

216. Сен де бір кірпіш дүниеге Абай Құнанбаев Атамұра
217. Атамекен Айбергенов Т. Атамұра
218. Үш бақытым Мақатаев М. Атамұра
219. Қажымұқан Əбдіқадыров Қ. Атамұра
220. Тұлпардың тағдыры Əлімқұлов Т. Атамұра
221. Əдебиет танытқыш Байтұрсынов А. Атамұра
222. Оян, қазақ! Дулатов М. Атамұра
223. Ақ боз үй Елубай С. Атамұра
224. Менің құрдастарым Ерубаев С. Атамұра
225. Каһар Есенберлин І. Атамұра
226. Жапандағы жалғыз үй Жүнісов С. Атамұра
227. Жау тылындағы бала Қайсенов Қ. Атамұра
228. Шақан-Шері Мағауин М. Атамұра
229. Көкбалақ Мағауин М. Атамұра
230. Алдаспан Мағауин М. Атамұра
231. Қыпшақ аруы Мағауин М. Атамұра
232. Шұғаның белгісі Майлин Б. Атамұра
233. Аманат Мақатаев М. Атамұра
234. Шақырады көктем Молдағалиев Т. Атамұра
235. Жабайы алма Мұратбеков С. Атамұра
236. Соғыстың соңғы жесірі Мұртаза Ш. Атамұра
237. Жолда қалған таяқ Мырзахметов Е. Атамұра
238. Махаббат, қызық мол жылдар Нұршайықов Ə. Атамұра
239. Алтышаhарға сапар Уəлиханов Ш. Атамұра
240. Қазақ ертегілері Жазушы
241. Батырлар жыры Жазушы
242. Қазақтын салт-дəстурлері мен 

əдет-гұрыптары. 
Казахские обычаи и обряды. 
The kazakh customs and traditions

Кенжеахметұлы С. Атамұра

243. Қазақ тілі.Жаттығулар жинағы 
7,8,9-сыныптар

Əмір Р.С. Мектеп

244. Қазақ тілінің грамматикасы Қ.Ибрагимов «Шың кітап»
245. Казақ тілі анықтамалық Т. М.Жоламанова Келешек 2030 
246. Аңқау қасқыр. «Глупый волк» Атамұра
247. Бодененiң қуйрығы неге келте. 

«Почему у перепелки хвост корот-
кий» (каз, рус) 

Атамұра

248. Жалқау мысық. Ленивый кот Атамұра
249. Қожанасырдың олжасы. «Находка 

Кожанасыра»
Атамұра

250. Қотыр торғай. «Вздорный воробей» Атамұра
251. Түлкi,тасбақа жəне кене. 

«Лиса,черепаха и клещ»
Атамұра

252. Түлкiнi алдаған шал. «Как старик 
лису перехитрил»

Атамұра

253. Аудиокітап. «Батыр Баян», 
«Шолпанның күнəсi»

Жумабаев М. Мектеп

254. Аудиокітап. «Бiр атаның балалары» Магауин М. Мектеп

255. Аудиокітап. «Бақытсыз Жамал» Дулатов М. Мектеп

256. «Абай жолы». 
Роман-эпопея. 1,2,3,4 том. 80 сағат

М.Əуезов Жазушы

257. «Ертөстік – 1». 45 мин. 06 сек. Жазушы
258. «Ертөстік – 2». 45 мин.07 сек. Жазушы
259. Мұхтар Əуэзов. Энциклопедиясы Авторлар ұжымы Атамұра 
260. Терминологиялық сөздiк 31 том Мектеп
261. Түсiндiрме сөздiк 10 том Мектеп
262. Книга раздумий Н.Назарбаев Халықаралық Абай клубы
263. Поэмы о древних тюрках Халықаралық Абай клубы
264. Старик и море Э. Хемингуэй Халықаралық Абай клубы
265. Медведь У.Фолкнер Халықаралық Абай клубы
266. Рассказы Дж. Сэлинджер Халықаралық Абай клубы
267. Проклято богом оно Абай Халықаралық Абай клубы
268. Кыз Жибек перевод: 

Канапьянов Б.
Мектеп

269. Песнь о Козы Корпеш - Баян сулу перевод: Тверитин 
Г.

Мектеп

270. Абай Состав: Бельгер 
Г.К.

Мектеп

271. Казахские народные сказки (на 
казахском, русском и корейском 
языках)

Алин М. Мектеп

272. Алдар - Косе и черти Дузельханов А. Мектеп
273. Қара сөз. Книга слов Абай Құнанбаев Атамұра
274. Русская речь. Сборник диктантов Шманова Н.Н., 

Байбурина К.А. 
 

Мектеп
275. Русский язык. Сборник диктантов 

и изложений
Майбалаева А., 
Озекбаева Н.

Мектеп

276. Жануарлар Құраст.:
Қ.Аймағамбетова,
Ф.Асылбаева,
Г.Мышбаева

Қазына 

277. Туыстар Құраст.:
Г. Исмурзина

Қазына 

278. Құстар Құраст.:
Қ.Аймағамбетова,
Г. Исмурзина,
Г.Мышбаева

Қазына 

279. Ағаштар Құраст.:
Қ.Аймағамбетова,
Г. Исмурзина,
Г.Мышбаева

Қазына 

Математика
280. Математика. 

1,2 бөлім Оқулық 2 сынып
Л. Петерсон Астана-Интегра

281. Математика. 2 сынып
 Əдістемелік нұсқулық

Л. Петерсон Астана-Интегра

282. Математика 2 сынып
1, 2 жұмыс дəптері

Л. Петерсон Астана-Интегра

283. Математика 2 класс
Часть 1, 2. Учебник

Петерсон Л. Астана-Интегра

284. Математика 2 класс
Методические рекомендации

Петерсон Л. Астана-Интегра

285. Математика 2 класс
Рабочая тетрадь 1,2

Петерсон Л. Астана-Интегра

286. Бəрі де сандар туралы Болл Дж. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

287. Задумайся о числах Болл Дж. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

288. Магическая математика. 
Математика во всех сферах на-
шей жизни

Болл Д. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

289. Учебник для 8 класса с углуб.изуче-
нием математики

Виленкин Н.Я. Просвещение

290. Математика в задачах для посту-
пающих вузы

Сканави М.И. ОНИКС Мир и 
Образование

291. Сборник задач по математике Сканави М.И. Москва«Мир и образо-
вание»

292. Pre algebra 1 Pre algebra 2 Murat Durkaya Nuh 
Ozdin

Zambak

293. ALGEBRA 3 Yener Eksi Zambak
Словари

Дошкольное обучение
294. Ағылшынша-орысша-қазақша 

суретті сөздік
Анжела Уилкс Алматыкітап баспасы

295. The Usborne picture dictionary Фелисити Брукс Алматыкітап баспасы
296. Very First Dictionary Фелисити Брукс, 

Кэролайн Янг
Алматыкітап баспасы

297. Ағылшын тілінің алғашқы 1 000 сөзі Хетер Эмери Алматыкітап баспасы
Естествознание

298. Ғылым. Жыл өткен сайын Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

299. Наука. Год за годом Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

300. Ғылыми эксперименттер. Саған 
арналған көңілді ермектер

Уинстон Р. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

301. Научные эксперименты. 
Невероятно увлекательные опыты 
и занятия для тебя

Уинстон Р. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

302. Балалардың Жаңа энциклопедиясы Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

303. Новая детская энциклопедия Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

304. Менің алғашқы энциклопедиям Сужикова А., 
Лекерова Ф., 
Солтангазина М.

Алматыкітап баспасы

305. Балаларды ғылымды танып-білуге 
жетелейік. Бірегей жүйелі құрылған 
анықтама

Вордерман К. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

306. Сұрақ жəне жауап Словения, Алматыкітап 
баспасы

307. Оқушының қысқаша анықтамалығы. 
5-11 сыныптарға арналған

Дрофа (Россия), 
Алматыкітап баспасы

308. Оқушының анықтамалығы 1-4 сы-
ныптар

АСТ (Россия), Алматыкітап 
баспасы 

309. Справочник школьника 1-4 класс АСТ (Россия), Алматыкітап 
баспасы 

310. Oxford International Primary 
Science 5 
(Наука на английском языке, 
5 класс)
Student’s Workbook,
Teacher’s Guide

Terry Hudson
Alan Haigh
Debbie Roberts
Geraldine Shaw

Oxford University Press

География
311. Əлемнің ұлы кереметтері Рассел Эш Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
312. Великие чудеса света Рассел Эш Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
313. Чудеса природы Дэвид Берни Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
314. Oxford International Primary 

Geography 5 (География на англий-
ском языке, 
5 класс)
Student’s book,
Workbook,
Teacher’s Guide

Terry Jennings Oxford University Press

315. The Role of Russian Scientists in 
Research of Kazakhstan Nature (from 
ancient times to the mid-twentieth 
century)

А. Бейсенова Мектеп

Биология
316. Адам денесі. Жалықтырмайтын 

энциклопедия
Родригес – 
Вида А.

Карамель (Бельгия), 
Алматыкітап баспасы

317. Менің денем неден құрылған? Уинстон Р. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

318. Почему я - это я? Уинстон Р. Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

319. Адам денесі. 
Суретті анықтама

Под ред. Тони 
Смит

Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

320. Адам денесі «AZ BOOKS» (Беларусь), 
Алматыкітап баспасы

321. Тело человека «AZ BOOKS» (Беларусь), 
Алматыкітап баспасы

322. Балықтар, қосмекенділер, 
жорғалаушылар

Под общей редак-
цией Ковшаря А.

Атамұра 

323. Млекопитающие или звери 
Казахстана

Ковшарь А., 
Ковшарь В.

Атамұра 

324. Птицы Казахстана Ковшарь В. Атамұра 
325. BIOLOGY a global Approach loth 

edition
Compell N.А Pearson

326. Ecology Necdet Celik Zambak
327. Microbiology Varol Gurler  

Zambak
328. Human biology Mesut Ayan Zambak
329. Systematics test bank Ayhan Nazli Zambak
330. Cytalogy test bank Murat Durkaya Zambak
331. Human biology test bank Nuh Ozdin Zambak
332. Genetics Murat Durkaya Zambak
333. Biology 8 K.Bayram, 

E.Ospankulova
«Астана Кітап»

334. Citology B.Kenci Zambak
335. Longman Biology Aaron Bridges, 

Mark Levesley, 
Janet Williams, 
Chris Workman

Pearson Education Limited

Физика
336. Күштің сыры неде. Қызықты физика Хаммонд Р. Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
337. Чувствуешь ли ты силу? 

Занимательная физика
Хаммонд Р. Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
338. 3800 задач по физике для школьни-

ков, учебное пособие
Турчина Н.В., 
Рудакова Л.И., 
Суров О.И.

Москва- «Наука»

339. Физика есептері Э. Көшеров, 
А.П. Рымкеевич

Нұрлы бейне

340. «Сборник задач» Рымкеевич А.П «Дрофа»
341. «Сборник задач» Кирик Л.А «Илекса»
342. Modern Phisics Nuh Ozdin Zambak
343. Electrosity and magn. Test bank Yener Eksi Zambak
344. Electrosity and magnitizm Necdet Celik Zambak
345. ASTRONOMY Necdet Celik Zambak
346. WAVES Yener Eksi Zambak
347. First step in physics Volume 1 Semih Aydin 

Osman Karaayvaz
Zambak

348. First step in physics Volume 2 Semih Aydin Zambak
349. Дидактический материал по физике Кронгарт Б. Алматы, Мектеп
350. Сборник задач по физике Туякбаев С. Т. Мектеп
351. Longman Physics Jennifer Cliff ord, 

Miles Hudson, 
Penny Johnson, 
Gary Philpott

Pearson Education Limited 

352. Физикадан деңгейлік есептер жəне 
бақылау жұмыстары

Ə. Терлікбаев, 
Р. Шеңгелбаева

Дайыр Баспа

353. Физика задачник Рымкевич А.П. Дрофа
354. Физика есептерінің жинағы А.П. Рымкевич. 

Аударғандар: М. 
Нұрмұхамедов, 
И.Абдуллаева, 
А.Садықов, 
Р.Сыздықова

Рауан

Химия
355. Органическая химия весь школь-

ный курс в таблицах
Литвинова С.А., 
Манкевич Н.В. 

Минс-Современная шко-
ла, Кузьма

356. Сборник задач и упражнений Хомченко И.Г. Москва-Новая волна; 
Издатель Умеренков

357. Бейорганикалық жəне 
аналитикалық химия

Ж. Шоқыбаев Алматы

История
358. «Алаш мұрасы» сериясы. Алты 

томдық шығармалар жинағы
Дулатов М. Мектеп

359. Темір жəне оның империясы Сұлтанов Т.И. Мектеп
360. Тимур и его империя Султанов Т.И. Мектеп
361. Шыңғысхан жəне оның ұрпақтары Сұлтанов Т.И. Мектеп
362. Чингисхан и его потомки Султанов Т.И. Мектеп
363. Алтын Орда. Евразия даласындағы 

Шыңғысхан мемлекетi
Сұлтанов Т.И. Мектеп

364. Золотая Орда. Государство 
Чингизидов в Евразийской степи 

Султанов Т.И. Мектеп

365. Қазақ хандығының тарихы Сұлтанов Т.И. Мектеп
366. История Казахского ханства Султанов Т.И. Мектеп
367. Книга Марко Поло о разнообра-

зии мира
Марко Поло Мектеп

368. Түркі филологиясының негіздері Аманжолов А. Мектеп
369. История и теория древнетюркско-

го письма 
Аманжолов А. Мектеп

370. Алаш қозғалысы (1- кітап) Қойгелдиев М.Қ. Мектеп
371. Алаш қозғалысы (2- кітап) Қойгелдиев М.Қ. Мектеп
372. Чингисхан как полководец и его 

наследие
Эренжен Х.Д. Москва

373. Присоединение Казахстана к 
России

Бекмаханов Е.Б. Алма-ата

374. Казахстан в 20-40 годы 19 века Бекмаханов Е.Б. Алма-ата
375. Коллективизация в Казахстане Козыбаев М.К., 

Абылхожин Ж.Б., 
Алдажұманов К.С.

Алматы

376. Тарих толқынында Н.Ə.Назарбаев Алматы
377. Древние города Казахстана Байпаков К. Алматы, «Аруна»
378. Мир кочевников Сарсекеев Б.С. Атамұра
379. Кочевники Хазанов А. Атамұра
380. История и современность Казыбаев М. Атамұра
381. История Казахстана. Хрестоматия Козыбаев И., 

Козыбаев М. 
Атамұра

382. В центре Евразии Назарбаев Н. Атамұра
383. Петроглифы Казахстана Самашев З. Атамұра
384. В потоке истории Назарбаев Н. Атамұра
385. Критическое десятилетие Назарбаев Н. Атамура
386. Қазақстан тарихы (көне заманнан 

бүгінге дейін), 5 томдық
Қозыбаев М., 
Байпақов К., 
Алдажұманов К., 
Қошанов А. ж.б.

Атамұра 

387. История Казахстана (с древней-
ших времен до наших дней) в 
5-ти томах

Козыбаев М., 
Байпаков К., 
Бурханов К., 
Кошанов А., 
Кумеков Б., 
Сагадиев К., 
Туймебаев Ж. 

Атамұра 

Музыка
388. Альбом для домашнего музицирования: Для фортепиа-

но. Выпуск 5 /сост. Самарин А.В.
М.: Музыка

389. Альбом для домашнего музицирования: Для фортепиа-
но. Выпуск 8 /сост. Осеннева М.С. 

М.: Музыка

390. Альбом для домашнего музицирования: Популярные 
произведения в облегченном переложении для форте-
пиано. Выпуск 7 /сост. Самарин В.А. — 1-е издание

М.: Музыка

391. Бах И.С. Инвенции (двухголосные и трехголосные): Для 
фортепиано / Редакция Ф.Бузони

М.: Музыка

392. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты: Для фор-
тепиано. 

М.: Музыка

393. Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей М.: Музыка
394. Бетховен Л. Контрдансы. Для фортепиано М.: Музыка
395. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины): Для фортепиано М.: Музыка
396. Бетховен Л. Пьесы для фортепиано М.: Музыка
397. Бетховен Л. Соната № 1: Для фортепиано (редакция 

Гольденвейзера)
М.: Музыка

398. Бетховен Л. Соната № 2: Для фортепиано М.: Музыка
399. Бетховен Л. Соната № 5: Для фортепиано М.: Музыка
400. Бетховен Л. Соната № 8 (Патетическая): Для фортепи-

ано / Ред. А. Гольденвейзера
М.: Музыка

401. Бетховен Л. Соната №14 (Лунная): Для фортепиано М.: Музыка
402. Бетховен Л. Соната №6; Соната № 7: Для фортепиано / 

Ред. А. Гольденвейзера
М.: Музыка

403. Бетховен Л. Соната №9. Соната № 10: Для фортепиа-
но. Ред. А.Б. Гольденвейзера

М.: Музыка

404. Бородин А. Князь Игорь: Избранные отрывки: 
Облегченное переложение: Для фортепиано

М.: Музыка

405. Бородин А. Сочинения: Для фортепиано М.: Музыка
406. Вальчук Т. Ю. Вверх по музыкальным ступенькам. 

Выпуск 2. Учебное пособие для начинающих пианистов
М.: Музыка

407. Гайдн Ф.Й. Избранные сонаты: Для фортепиано. 
Выпуск 1 

М.: Музыка

408. Гайдн Ф.Й. Избранные сонаты: Для фортепиано. 
Выпуск 2

М.: Музыка

409. Гаммы и арпеджио для фортепиано. В двух частях. 
Часть 2 /сост. Ширинская Н.: Учебное пособие для ДМШ. 

М.: Музыка

410. Гаммы и арпеджио: Для фортепиано / сост. Ширинская Н. М.: Музыка
411. Ганон Ш.Л. Пианист-виртуоз: 60 упражнений для дости-

жения беглости, независимости, силы
М.: Музыка

412. Гершвин Дж. Три прелюдии для фортепиано М.: Музыка
413. Глинка М. И. Руслан и Людмила: Облегченное перело-

жение: Для фортепиано: Избранные отрывки
М.: Музыка

414. Глиэр Р. Пьесы: Для фортепиано М.: Музыка
415. Григ Э. Избранные лирические пьесы: Для фортепиа-

но. Выпуск 1
М.: Музыка

416. Григ Э. Избранные лирические пьесы: Для фортепиа-
но. Выпуск 2

М.: Музыка

417. Играем классику: Легкие переложения для фортепиано. 
Выпуск 1 Сост. и переложение С.Мовчана

М.: Музыка

418. Играем классику: Легкие переложения для фортепиано. 
Выпуск 2 Сост. и переложение С.Мовчана

М.: Музыка

419. Кажлаев М. Альбом юного пианиста М.: Музыка
420. Клементи М. Избранные сонаты: Для фортепиано М.: Музыка
421. Лист Ф. Большие этюды по Паганини для фортепиано: 

Учебное пособие
М.: Музыка

422. Любимые мелодии: Лёгкие переложения для фортепиа-
но. Выпуск 1 /сост. Самарин В.А.

М.: Музыка

423. Любимые мелодии: Лёгкие переложения для фортепиа-
но. Выпуск 2 /сост. Самарин В.А.

М.: Музыка

424. Любимые мелодии: Лёгкие переложения для фортепиа-
но. Выпуск 3 /сост. Молин Д.А.

М.: Музыка

425. Любимые пьесы для фортепиано. Выпуск 1 / сост. 
Алексеева В.

М.: Музыка

426. Любимые пьесы для фортепиано. Выпуск 2 / сост. 
Мовчан С. 

М.: Музыка

427. Мендельсон Ф. Песни без слов: Для фортепиано М.: Музыка
428. Мое последнее танго: Эстрадные мелодии ХХ века в 

нетрудном изложении: Для фортепиано
М.: Музыка

429. Моцарт В.А. Сонаты: Для фортепиано. В 3 выпусках. 
Выпуск 1. – 1-е издание 

М.: Музыка

430. Моцарт В.А. Сонаты: Для фортепиано. В 3 выпусках. 
Выпуск 2 / Ред. А. Гольденвейзера

М.: Музыка

431. Моцарт В.А. Шесть сонатин: Для фортепиано М.: Музыка
432. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мело-

дии: Переложение для фортепиано: Выпуск 1 /сост. 
Самарин В.А.: Нотное издание

М.: Музыка

433. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мелодии: 
Переложение для фортепиано: Выпуск 2 /ред. Шпанова 
М.В.: Нотное издание

М.: Музыка

434. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мело-
дии: Переложение для фортепиано: Выпуск 3 /сост. 
Шпанова М. 

М.: Музыка

435. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мело-
дии: Переложение для фортепиано: Выпуск 4 /сост. 
Мудьюгина В.Г. 

М.: Музыка

436. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мелодии: 
Переложение для фортепиано: Выпуск 5. /сост. 
Шпанова М. 

М.: Музыка

437. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мелодии: 
Переложение для фортепиано: Выпуск 6. /сост. 
Самарин В.А. 

М.: Музыка

438. Музыкальный калейдоскоп: Популярные мело-
дии: Переложение для фортепиано: Выпуск 7 /сост. 
Шпанова М.В. 

М.: Музыка

439. Первые шаги маленького пианиста: Песенки, пьесы, 
этюды и ансамбли для первых лет обучения /сост. 
Баранова Г, Четверухина А. 

М.: Музыка

440. По страницам любимых опер и балетов. Избранные от-
рывки. Облегченное переложение для фортепиано

М.: Музыка

441. Рубинштейн А. Избранные пьесы: Для фортепиано М.: Музыка
442. Скрябин А.Н. 12 этюдов. Сочинение 8. Для фортепиано М.: Музыка
443. Соколова Н. Ребенок за роялем: Для фортепиано в 2 и 

4 руки с пением: Учебное пособие для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. – Дополненная и 
переработанная 

М.: Музыка

444. Тимакин Е.М. Ежедневные упражнения пианиста: 
Арпеджио

М.: Музыка

445. Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пиани-
ста: Учебно-методическое пособие

М.: Музыка

446. Толкунова Е. В. Веселая музыкальная азбука в кар-
тинках, нотах, буквах, цифрах: Интегративный курс 
обучения

М.: Музыка

447. Толкунова Е. В. Начальные уроки игры на фортепиано: 
Учебное пособие для детей дошкольного возраста 

М.: Музыка

448. Хачатурян А.И. Токката: Соната: Для фортепиано М.: Музыка
449. Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное училище. 

Выпуск 1. Пьесы /сост. Решетов С. 
М.: Музыка

450. Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное училище. 
Выпуск 2. Пьесы: Учебное пособие 

М.: Музыка

451. Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное училище. 
Выпуск 3. Пьесы /сост. Самарин В.А.

М.: Музыка

452. Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное училище: 
Концертные этюды и пьесы

М.: Музыка

453. Хрестоматия для фортепиано. 6 класс. ДМШ. Этюды. 
Выпуск 1 /сост. Копчевский Н.А.

М.: Музыка

454. Хрестоматия для фортепиано: 1-й класс ДМШ /сост. 
Турусова И.Г.

М.: Музыка

455. Хрестоматия для фортепиано: 2-й класс ДМШ /сост. 
Турусова И.Г.

М.: Музыка

456. Хрестоматия для фортепиано: 3-й класс ДМШ /ред-
сост. Четверухина А., Верижникова Т.: Нотное издание 

М.: Музыка

457. Хрестоматия для фортепиано: 4-й класс ДМШ /ред-
сост. Четверухина А., Верижникова Т.

М.: Музыка

458. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Полифонические пьесы. Выпуск 1 /сост. Копчевский 
Н.А. 

М.: Музыка

459. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Полифонические пьесы. Выпуск 2 /сост. Копчевский 
Н.А.

М.: Музыка

460. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Произведения крупной формы. Выпуск 1. 

М.: Музыка

461. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Произведения крупной формы. Выпуск 2 /сост. 
Копчевский Н.А.

М.: Музыка

462. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: Пьесы /
ред-сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А.

М.: Музыка

463. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: Этюды /
ред-сост. Бородулина Е., Гоциридзе М., Краснова А.

М.: Музыка

464. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: 
Полифонические пьесы. Выпуск 1 / сост. Копчевский 
Н.А. 

М.: Музыка

465. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: 
Произведения крупной формы. Выпуск 1 / сост. 
Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

466. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: 
Произведения крупной формы. Выпуск 2 / сост. 
Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

467. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: Пьесы. 
Выпуск 1 /сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

468. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: Пьесы. 
Выпуск 2 /сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

469. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: Этюды /
ред-сост. Бородулина Е., Гоциридзе М., Краснова А. 

М.: Музыка

470. Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс ДМШ: 
Полифонические пьесы. Выпуск 2 / сост. Копчевский 
Н.А. 

М.: Музыка

471. Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс ДМШ: Пьесы. 
Выпуск 2 / сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

472. Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс ДМШ: Этюды. 
Выпуск 2 / сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

473. Хрестоматия для фортепиано: Младшие классы ДМШ: 
Произведения крупной формы /сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., Чернышков С.А. 

М.: Музыка

474. Хрестоматия для фортепиано: Музыкальное училище: 
Полифонические пьесы / сост. Найда Е., Смельницкая 
И. 

М.: Музыка

475. Хрестоматия для фортепиано: Средние классы ДМШ: 
Произведения крупной формы / сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., Чернышков С.А. 

М.: Музыка

476. Хрестоматия для фортепиано: Старшие классы ДМШ: 
Произведения крупной формы / сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., Чернышков С.А. 

М.: Музыка

477. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиа-
но. 6 класс. ДМШ. Этюды. Выпуск 2 /сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

478. Хрестоматия педагогического репертуара для фор-
тепиано. 7 класс. ДМШ. Полифонич. пьесы. Выпуск 1: 
Учебник для ДМШ 

М.: Музыка

479. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепи-
ано: 5 класс. ДМШ. Этюды / сост. Копчевский Н.А. 

М.: Музыка

480. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепи-
ано: 5 класс ДМШ. Пьесы / сост. Копчевский Н.А.

М.: Музыка

481. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепи-
ано: 5 класс ДМШ: Пьесы. Выпуск 2 /ред. Самарин В.А. 

М.: Музыка

482. Хрестоматия по хореографии:Для общеобразователь-
ной школы: Музыкальные фрагменты в изложении для 
фортепиано /сост. Побединский Э.Б.: Нотное издание

М.: Музыка

483. Чайковский П. И. Времена года. Сочинение 37-bis М.: Музыка
484. Чайковский П. И. Знаменитые произведения в легком 

переложении для фортепиано. Сост. Д.Молин
М.: Музыка

485. Чайковский П. И. Спящая красавица. Облегченное 
переложение для фортепиано

М.: Музыка

486. Чайковский П. И. Фортепианные пьесы М.: Музыка
487. Чайковский П. И. Щелкунчик. Отрывки из балета в об-

легченном переложении для фортепиано 
М.: Музыка

488. Шопен Ф. Вальсы: Для фортепиано. Выпуск 1/ Ред. 
Г.Г.Нейгауза и Я.И.Мильштейна 

М.: Музыка

489. Шопен Ф. Вальсы: Для фортепиано. Выпуск 2/ Ред. 
Г.Г.Нейгауза и Я.И.Мильштейна

М.: Музыка

490. Шопен Ф. Ноктюрны: Для фортепиано/ Редакция 
Л.Оборина и Я Мильштейна. 

М.: Музыка

491. Шопен Ф. Прелюдии: Для фортепиано/ Редакция 
Л.Н.Оборина и Я.И.Мильштейна 

М.: Музыка

492. Штраус И. Вальсы. Выпуск 1: Для фортепиано М.: Музыка
493. Штраус И. Вальсы. Выпуск 2: Для фортепиано М.: Музыка
494. Шуман Р. Карнавал: Для фортепиано/ Редакция А. Б. 

Гольденвейзера
М.: Музыка

495. Бизе Ж. Детские игры: Сюита: Для фортепиано в че-
тыре руки

М.: Музыка

496. Глинка М. И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 
/ Обработка для двух фортепиано Д. Молина. – 1-е 
издание

М.: Музыка

497. За клавиатурой вдвоем: Альбом пьес: Для фортепиано 
в четыре руки /сост. Бахчиев А., Сорокина Е. 

М.: Музыка

498. Играем вместе: Альбом легких переложений: Для фор-
тепиано в четыре руки. Выпуск 2

М.: Музыка

499. Сен-Санс К. Карнавал животных. Большая зоологиче-
ская фантазия. Переложение для двух фортепиано

М.: Музыка

500. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения 
для двух фортепиано: Старшие классы ДМШ /сост. 
Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. – 1-е издание

М.: Музыка

501. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения 
для фортепиано в 6 рук: Младшие классы ДМШ /сост. 
Миндрова Н.А. 

М.: Музыка

502. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения 
для фортепиано в четыре руки: 1 и 2 классы детской 
музыки. /сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. – 
1-е издание 

М.: Музыка

503. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения для 
фортепиано в четыре руки: 3 класс детской музыкаль /
сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. 

М.: Музыка

504. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения 
для фортепиано в четыре руки: 4 класс ДМШ /сост. 
Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. 

М.: Музыка

505. Фортепианные ансамбли для детей: Произведения для 
фортепиано в четыре руки: Старшие классы ДМШ /
сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. – 1-е издание 

М.: Музыка

506. Хрестоматия для фортепиано: Младшие классы ДМШ: 
В четыре руки /сост. Бабасян Н.Л. 

М.: Музыка

507. Хрестоматия для фортепиано: Средние классы ДМШ: В 
четыре руки /сост. Бабасян Н.Л.

М.: Музыка

508. Играю на синтезаторе. Выпуск 1: Хрестоматия педаго-
гического репертуара: Общая ред.Новожилова /сост.- 
переложение Петренко Л.

М.: Музыка

509. Играю на синтезаторе: Выпуск 2: Хрестоматия педаго-
гического репертуара /сост.- перелож. 
Новожилов В. 

М.: Музыка

510. Играю на синтезаторе: Выпуск 3: Хрестоматия педаго-
гического репертуара /сост.- переложение
Петренко Л. 

М.: Музыка

511. Бетховен Л. Соната № 6: Для скрипки и фортепиано/ 
Ред. Д. Ойстраха и Л. Оборина

М.: Музыка

512. Бетховен Л. Соната № 7: Для скрипки и фортепиано/ 
Ред. Д. Ойстраха и Л. Оборина

М.: Музыка

513. Брамс И. Венгерские танцы: Обработка для скрипки и 
фортепиано/ Ред. Й. Иоахима и Ф. Крейслера

М.: Музыка

514. Йорданова Й. Букварь для маленьких скрипачей - 1: 
Учебное пособие для ДМШ

М.: Музыка

515. Незабудка: Детские пьесы русских композиторов: 
Для скрипки и фортепиано: Средние и старшие клас-
сы ДМШ

М.: Музыка

516. Паганини Н. 24 каприса: Для скрипки соло/ 
Ред.А.И.Ямпольского

М.: Музыка

517. Сен-Санс К. Этюд в форме вальса/Обработка для 
скрипки и фортепиано Э.Изаи

М.: Музыка

518. Хрестоматия для скрипки. 5-6 классы. ДМШ. Часть 2.: 
Пьесы, произведения крупной формы

М.: Музыка

519. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы. ДМШ. Часть 
2. Пьесы, ПКФ /сост. Гарлицкий М., Родионов К., 
Фортунатов К. 

М.: Музыка

520. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы ДМШ: Часть 1. 
Пьесы /сост. Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов К. 

М.: Музыка

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 
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521. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы ДМШ: Часть 2. 
Пьесы, произведения крупной формы /сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., Фортунатов К. 

М.: Музыка

522. Хрестоматия для скрипки: 2-3 классы ДМШ: Часть 1. 
Пьесы /сост. Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов К. 

М.: Музыка

523. Хрестоматия для скрипки: 2-3 классы ДМШ: Часть 2. 
Пьесы, произведения крупной формы /сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., Фортунатов К. 

М.: Музыка

524. Хрестоматия для скрипки: 3-4 классы ДМШ: Часть 1. 
Пьесы /сост. Уткин Ю.

М.: Музыка

525. Юношеский альбом. Выпуск 2: Пьесы для скрипки и 
фортепиано /сост. Ямпольский Т. 

М.: Музыка

526. Юношеский альбом. Выпуск 3: Пьесы для скрипки и 
фортепиано /сост. Ямпольский Т.

М.: Музыка

527. Альбенис И. Гранада; Танго; Астурия: Обработка для 
виолончели и фортепиано В.Тонха

М.: Музыка

528. Бах И.С. Сюиты: Для виолончели соло/Редакция А. 
Власова

М.: Музыка

529. Вивальди А. Концерт соль минор: Для виолончели с 
оркестром/ Перелож. для виолончели и фортепиано. 
ред. М.Ростроповича

М.: Музыка

530. Григ Э., Шопен Ф. Ноктюрн; Мазурка: Для виолончели 
и фортепиано

М.: Музыка

531. Пастораль: Альбом популярных пьес: Для виолончели 
и фортепиано

М.: Музыка

532. Песнь менестреля: Альбом популярных пьес: Для вио-
лончели и фортепиано

М.: Музыка

533. Популярные миниатюры из опер и балетов для виолон-
чели и фортепиано

М.: Музыка

534. Прекрасный вечер: Альбом популярных пьес: Для вио-
лончели и фортепиано

М.: Музыка

535. Хрестоматия для виолончели: 3-4 классы ДМШ: Пьесы. 
Часть 1 /сост. Куус И., Оликова И., Полупан Н.

М.: Музыка

536. Хрестоматия для виолончели: ДМШ, Музыкальное 
училище: Старинные и классические сонаты. Часть 2 /
сост. Волчков И. 

М.: Музыка

537. Этюды для виолончели: Старшие классы ДМШ /сост. 
Бострем Г. 

М.: Музыка

538. Григ Э. Избранные произведения: Переложение для 
шестиструнной гитары / Сост., переложение, исполни-
тельный редактор В. Агабабова. – 1-е издание

М.: Музыка

539. Звёздная ночь: Популярные танго в нетрудном перело-
жении для шестиструнной гитары /сост. Кроха О. 

М.: Музыка

540. Хрестоматия гитариста: 1-7 классы ДМШ, младшие кур-
сы музыкальных училищ: Этюды: Для шестиструнной 
гитары /сост. Агабабов В.П. 

М.: Музыка

541. Избранные этюды. Для флейты /сост. Должиков Ю.: 
Для музыкальных училищ

М.: Музыка

542. Концертные пьесы для флейты и фортепиано /сост. 
Должиков Ю. 

М.: Музыка

543. Хики Ш. Соната: Для флейты и фортепиано М.: Музыка
544. Хрестоматия для блокфлейты: 1-3 классы ДМШ: Пьесы. 

Часть 1 /ред-сост. Пушечников И. 
М.: Музыка

545. Хрестоматия для флейты: 3-4 классы ДМШ: Пьесы, 
этюды, ансамбли /сост. Должиков Ю. 

М.: Музыка

546. Хрестоматия для флейты: 5 класс ДМШ: Пьесы, ан-
самбли /сост. Должиков Ю.

М.: Музыка

547. Хрестоматия для гобоя: 1-5 классы. ДМШ. Пьесы. Часть 
1 /ред-сост. Пушечников И.

М.: Музыка

548. Хрестоматия для гобоя: 1-5 классы ДМШ: Пьесы. Часть 
2 /ред-сост. Пушечников И.

М.: Музыка

549. Этюды для гобоя. 1-5 классы. ДМШ / ред-сост. 
Пушечников И.

М.: Музыка

550. Грезы: Альбом популярных пьес: Для кларнета и фор-
тепиано

М.: Музыка

551. Дыхание моря: Альбом популярных пьес: Для кларнета 
и фортепиано

М.: Музыка

552. Избранные этюды: Для кларнета /сост. Петров В. М.: Музыка
553. Классический альбом для кларнета и фортепиано: 

Учебник для ДМШ
М.: Музыка

554. Штарк А. Этюды для кларнета. Тетрадь 1 М.: Музыка
555. Штарк А. Этюды для кларнета. Тетрадь 2 М.: Музыка
556. Джазовая галерея - 3: Лучшие мелодии ХХ века: 

Обработка для саксофона и фортепиано Б. Ривчуна 
М.: Музыка

557. Классические пьесы: Переложение для валторны и 
фортепиано Е. Карпухина

М.: Музыка

558. Легкие этюды для валторны /сост. Полех В. М.: Музыка
559. Чайковский П. И. Избранные пьесы. Переложение для 

валторны и фортепиано
М.: Музыка

560. Парад трубачей: Пьесы зарубежных композиторов: Для 
трубы и фортепиано /сост. Докшицер В.А.

М.: Музыка

561. Зейналов М., Седракян А. Школа игры на тромбоне М.: Музыка
562. Хрестоматия для тромбона. Этюды, пьесы. Старшие 

классы. ДМШ /сост. Григорьев Б.
М.: Музыка

563. Альбом для детей и юношества: Хрестоматия совре-
менного репертуара баяниста (аккордеониста) /ред-
сост. Липс Ф.Р.

М.: Музыка

564. Баян в XXI веке. Выпуск 1: Соло, ансамбль /сост. 
Липс Ф.Р. 

М.: Музыка

565. Баян в XXI веке. Выпуск 4: Соло, ансамбль /сост. 
Липс Ф.Р. 

М.: Музыка

566. Баян в XXI веке. Выпуск 5: Соло, ансамбль /сост. 
Липс Ф.Р. 

М.: Музыка

567. Баян в XXI веке. Выпуск 6: Соло, ансамбль /сост. 
Липс Ф.Р. 

М.: Музыка

568. Баян в XXI веке. Выпуск 7: Соло, ансамбль /сост. 
Липс Ф.Р. 

М.: Музыка

569. Век XX - баянистам XXI века. Выпуск 10 : Дж. Гершвин, 
А. Розенблат, С. Беринский, В. Беляев /сост.- исполни-
тельный редактор Липс Ф.Р.: Учебное пособие

М.: Музыка

570. Лоскутов Л. Концертные пьесы. Баян или аккордеон М.: Музыка
571. Мелодии военных лет: Концертные обработки для ба-

яна А. Беляева
М.: Музыка

572. Миг восторга: Популярные танго: Для баяна или аккор-
деона /сост. Куликов В. 

М.: Музыка

573. Новиков В. Е. Эстрадные композиции на популярные 
темы: Выпуск 2: Баян или аккордеон

М.: Музыка

574. От Баха до Оффенбаха: Популярные классические 
произведения: В переложении для баяна или аккордео-
на /сост. Петров В. 

М.: Музыка

575. В мире танца. Выпуск 1: Менуэты, гавоты, контрдан-
сы, кадрили: Переложение для аккордеона или баяна /
сост. Бойцова Г. 

М.: Музыка

576. В мире танца. Выпуск 2: Полонезы, краковяки, ма-
зурки: Переложение для аккордеона или баяна /сост. 
Бойцова Г.

М.: Музыка

577. В мире танца. Выпуск 3: Польки, галопы/ Перелож. для 
аккордеона или баяна /сост. Бойцова Г. 

М.: Музыка

578. В мире танца. Выпуск 4: Вальсы: Переложение для ак-
кордеона или баяна /сост. Бойцова Г. 

М.: Музыка

579. В мире танца. Выпуск 5: Танго: Переложение для аккор-
деона или баяна /сост. Бойцова Г. 

М.: Музыка

580. В мире танца. Выпуск 6: Фокстроты: Переложение для 
аккордеона или баяна /сост. Бойцова Г. 

М.: Музыка

581. Купинский К.М. Школа игры на ударных инструментах/ 
Ред. В.Штейман

М.: Музыка

582. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана: 
Старшие классы ДМШ: Пьесы, ансамбли, упражнения /
сост. Егорова Т., Штейман В.

М.: Музыка

583. Друзья - однополчане. Лучшие песни о Великой 
Отечественной войне /сост. Луковников А.

М.: Музыка

584. Жемчужины классической оперетты: Избранные арии и 
песни: Для голоса в сопровождении фортепиано /сост. 
Абрамовская-Королева, Вакурова Н., Морева Ю.

М.: Музыка

585. Лисициан Р.П. 25 вокализов: Для развития чувства сти-
ля: Для голоса и фортепиано

М.: Музыка

586. Оркестр в классе.Выпуск 1 Пьесы и песни в переложе-
нии для оркестра детских музыкальных инструментов /
переложение Лаптева И. 

М.: Музыка

587. Оркестр в классе. Выпуск 2 Пьесы и песни в переложе-
нии для оркестра детских музыкальных инструментов /
переложение Лаптев И.

М.: Музыка

588. Оркестр в классе. Выпуск 3 Пьесы и песни в переложе-
нии для оркестра детских музыкальных инструментов /
переложение Лаптева И., Меркуловой Л.

М.: Музыка

589. Абызова Е.Н. Задачи и упражнения по теории музыки М.: Музыка
590. Андреева М., Конорова Е.В. Первые шаги в музыке: 

Методическое пособие. В двух частях: Музыкальное 
воспитание. Ритмика

М.: Музыка

591. Базарнова В.В. Упражнения по сольфеджио. Выпуск 3: 
500 двухголосных диктантов

М.: Музыка

592. Барабошкина А. Сольфеджио для первого класса ДМШ М.: Музыка
593. Барабошкина А. Сольфеджио для второго класса ДМШ М.: Музыка
594. Вахромеев В. Элементарная теория музыки М.: Музыка
595. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и 

сольфеджио
М.: Музыка

596. Вахромеева Т. Тесты по музыкальной грамоте и соль-
феджио: Учебное пособие для 1-7 классов детских 
музыкальных школ

М.: Музыка

597. Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса. ДМШ. 
Методическое пособие для педагогов

М.: Музыка

598. Давыдова Е. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ М.: Музыка
599. Давыдова Е. Сольфеджио для 5-го класса ДМШ М.: Музыка
600. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио для 3-го 

класса ДМШ
М.: Музыка

601. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио: Учебное 
пособие

М.: Музыка

602. Золина Е.М. Сольфеджио для 7-8 классов ДМШ М.: Музыка
603. Калужская Т. Сольфеджио для 6-го класса ДМШ М.: Музыка
604. Музыкальные диктанты: I-IV классы детских музыкаль-

ных школ /сост. Вахромеева Т.: В комплекте с CD
М.: Музыка

605. Сиротина Т. Музыкальная азбука: Учебное пособие 
для ДМШ

М.: Музыка

606. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент: Учебное посо-
бие: Выпуск 1: I-IV классы ДМШ

М.: Музыка

607. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент: Учебное посо-
бие: Выпуск 2: V-VII классы ДМШ

М.: Музыка

608. Сиротина Т. Ритмическая азбука: Учебно-методическое 
пособие: Для I-IV классов детских музыкальных школ

М.: Музыка

609. Сольфеджио: Часть 1. Одноголосие /сост. Калмыков 
Б., Фридкин Г. 

М.: Музыка

610. Сольфеджио: Часть 2. Двухголосие /сост. Калмыков 
Б., Фридкин Г. 

М.: Музыка

611. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной 
грамоте: Учебное пособие

М.: Музыка

612. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио М.: Музыка
613. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки М.: Музыка
614. Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио: Нотное из-

дание
М.: Музыка

615. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной 
теории музыки: Учебное пособие

М.: Музыка

616. Виноградов Г. Интонационные трудности в курсе соль-
феджио

М.: Музыка

617. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста (с приложением 
DVD-диска)

М.: Музыка

618. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный сло-
варь

М.: Музыка

619. Черни К. Школа беглости. Сочинение 802. Том I: для 
фортепиано. – C. F. PETERS 

C. F. PETERS

620. Черни К. Школа беглости. Сочинение 802. Том II: для 
фортепиано. – C. F. PETERS 

C. F. PETERS

 »;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мұғалімдерге арналған оқу-əдістемелік құралдар жəне 

əдебиеттер тізбесінде:
«Қазақ тілінде оқыту» деген бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 70-72-жолдармен толықтырылсын;
«

70. Мəтіндер жинағы. Оқу жылдамдығын тексе-
руге арналған. 
5-7 сыныптар

Б. Мажимова 2017 Келешек-2030

71. Абайтану. 
Оқу-əдістемелік құрал. 8-9 сыныптар

Ж. Əубəкір, 
Г. Құнафина

2017 Əлнаир

72. Физика. 
Мұғалім кітабы +CD
7 сынып 

Н. Закирова, 
Р. Аширов

2017 Арман-ПВ

 »;
«Оқыту орыс тілінде» деген бөлімде:
«5-11-сыныптар» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 34, 35-жолдармен толықтырылсын;
 «

34. Физическая культура. Методическое посо-
бие для учителей 1-4 классов общеобразо-
вательной школы

Маковецкая Г.,
Васильченко Т., 
Меркель О. 

2017 Келешек-2030

35. «Основы медицинской практики в школе». 
Пособие для врачей и медицинских сестер

Моренко М. 2017 Самғай біл

 ».

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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15082 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 сәуір           №155          Астана қаласы

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2016 жылғы 10 наурыздағы №193 

бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін 

арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13594 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 
28 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 

басшыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында колледж басшыларының кəсіби дамуы» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
басшыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында оқыту сапасын заманауи педагогикалық менеджмент 
негізінде арттыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
жеңіл өнеркəсіп саласы бойынша арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне 
арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Дуальды білім беру жүйесін 
енгізу жағдайында өндірістік технологиялық процестерді модельдеуді пайдалану əдістемесі» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
баспа, полиграфия, кітап тарату саласындағы арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту 
шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Дуальды 
оқыту жүйесін ендіру жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім берудің оқыту іс-əрекетін 
ұйымдастырудың кластерлік тəсілі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
туризм мен қонақ үй шаруашылығы саласындағы мамандықтар бойынша арнайы пəн 
оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында туризм жəне қонақүй 
шаруашылығы саласы үшін мамандарды даярлаудың инновациялық тəсілі» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
тамақтандыру мен мейрамханалық бизнес саласындағы мамандықтар бойынша арнайы пəн 
оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курсының «Тамақтану саласын ұйымдастыру мамандарын даярлаудың инновациялық 
тəсілі - техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының түлектерін сапалы оқыту шарты 
ретінде» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының 
біліктілігін арттыру курсының «Тігін өндірісі мен киімді модельдеу» мамандығы бойынша 
«Инклюзивті оқыту мен дуальды оқыту элементтерін енгізу - техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жүйесінде түлектерді əлеуметтендіру мен бейімдеудің шарты» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының 
біліктілігін арттыру курсының «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика» мамандығы бойынша 
«Инклюзивті оқыту мен дуальды оқыту элементтерін енгізу - техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жүйесінде түлектерді əлеуметтендіру мен бейімдеудің шарты» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының ар-
найы пəндер оқытушыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының 
«Дуальді оқыту жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде білім беру процесін 
ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
жалпы-гуманитарлық пəндер оқытушыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курсының «Қоғамдық-гуманитарлық пəндер оқытушыларының нəтижеге бағытталған 
білім беру моделінде қызмет жасауға кəсіби-тұлғалық дайындығы» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
жалпы білім беретін пəндер оқытушыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курсының «ТжКБ жүйесін жаңғырту жағдайындағы жалпы білім беретін пəндер 
оқытушыларының кəсіби құзыреттілігі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
жаратылыстану-математика пəндері оқытушыларына арналған педагогика кадрларының 
біліктілігін арттыру курсының «Жаратылыстану-математика пəндері оқытушысының нəтижеге 
бағытталған білім беру моделі жағдайындағы кəсіби-тұлғалық дайындығы» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
басшылары мен менеджерлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курсының «Кадрлар даярлау жүйесін жаңғыртудың мемлекеттік саясаты жəне əлемдік үрдістер 
тұрғысында өзгерістерді басқару» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінің жаңа формациядағы педагогі» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Дуальды оқыту жүйесі жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарындағы оқу процесін жобалау мен ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының экология мамандықтары 
бойынша түлектеріне «таза өндірісті» енгізу əдіснамасын оқытудың инновациялық əдістері» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «0903000 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша оқыту мазмұнын 
жаңарту жағдайында білім беру процесін ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Мұнайгаз саласының мамандықтары бойынша техникалық жəне кəсіптік білім 
беру мазмұнын жаңарту жағдайында дуальды оқытудың ерекшеліктері» тақырыбындағы 
бағдарламасы;

19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пəндер оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық шеберліктерін дамыту» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-
теориялық жəне арнайы пəндер бойынша білім беру процесін жобалау» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында педагогикалық мамандықтар 
бойынша білім беру технологияларын тиімді оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беруде заманауи педагогикалық жəне SMART-
технологияларды пайдалану (СМАРТ)» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Арнайы пəндерді оқыту процесінде білім алушылардың базалық жəне кəсіби 
құзыреттерін қалыптастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Инновациялық білім беру технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім 
берудегі жаратылыстану-математика пəндері оқытушыларының кəсіби-педагогикалық қызметін 
дамытудың құралы ретінде» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «CLIL (КЛИЛ) əдістемесі: жалпы білім беретін пəндерді ағылшын тілінде оқыту 
процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Жаратылыстану-ғылыми пəндерді оқыту процесінде техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін тьюторлық 
сүйемелдеу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары басшыларының құқықтық 
құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік 
технологияларын енгізудің ерекшеліктері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «CLIL (КЛИЛ) əдістемесі: арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде 
пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Бейіні (мамандығы) бойынша кадрлар даярлаудағы заманауи тəсілдер» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Модульдік-құзыреттілік тəсіл негізінде əзірленген техникалық жəне кəсіптік білім 
беру бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымын тиімді басқару. ISO 9001 (ИСО) 
халықаралық стандартына негізделген білім берудегі сапа менеджментінің жүйесі.»;

осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 жəне 19-қосымшаларға 
сəйкес 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 жəне 33-қосымшалармен 
толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 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 тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басы-
лымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық 
бақылау банкiне 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 осы бұйрықтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
қарастырылған 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 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 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 15-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Дуальды оқыту 
жүйесі жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы оқу 

процесін жобалау мен ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Дуальды оқыту жүйесі 
жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы оқу процесін жобалау мен 
ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының басшыларына арналған.

2. Бағдарлама дуальды оқыту жүйесі жағдайында оқу-тəрбие процесін жобалау мен 
ұйымдастыруда техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары басшыларының кəсіби-
басқарушылық құзыреттілігін дамытуды қарастырады.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты дуальды оқыту жүйесі жағдайында оқу-тəрбие процесін жоба-

лау мен ұйымдастыруда ТжКБ ұйымдары басшыларының кəсіби-басқарушылық құзыреттілігін 
дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) дуальды оқыту саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерделеу;
2) дуальды оқытуды іске асыратын базалық ТжКБ ұйымдарының инновацияларымен 

танысу;
3) дуальды оқыту жүйесі жағдайында ТжКБ ұйымдары басшыларының инновациялық 

жəне кəсіби деңгейін жетілдіру;
4) дуальды оқытуда əдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
5) дуальды оқыту процесін басқару мен бақылау.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
 дуальды оқытудың дəстүрлі түрлері мен əдістерін;
 дуальды оқытуды іске асыру тетіктерін біледі;
2) мыналарды: 

 белгіленген біліктілік талаптарына сай білім алушыларды даярлауда өндіріс талапта-
рын ұйымдастыра;

 дуальды оқытуға арналған модульдік оқу жұмыс бағдарламаларын əзірлеу үшін кəсіптік 
стандарттарды қолдана; 

 еңбек ресурстарын кəсіптік оқытуды ұйымдастыру бойынша жұмыс берушілермен тығыз 
байланыс жасай алады;

3) жұмыс орнында меңгерген дағдылары, дуальды оқыту жүйесінде білім алушыларды 
даярлау тəжірибесі арқылы кəсіптік білім беру сапасын көтеру дағдылары мен нысандарын 
меңгереді.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) басқарушылық;
3) психологиялық-педагогикалық;
4) мазмұндық;
5) технологиялық;
6) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары тыңдаушыларға сауалнама жүргізу арқылы 
анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 

беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс - шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
тəжірибелік жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын сабақты 
таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп 
талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне курстың ОƏК енгізіледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Дуальды оқыту жүйесі 
жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы оқу процесін жобалау 

мен ұйымдастыру» білім беру бағдарламасына қосымша
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 6 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 

ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары 

6 6

2 Басқарушылық модуль 2 6 2 2 12
2.1 Дуальды оқытуды басқару: жоспарлау, 

бақылау 2 2

2.2 Еңбек нарығына кəсіби кадрларды даярлауға 
талдау 2 2

2.3 ТжКБ жүйесінде заманауи менеджменттің 
корпоративтік мəдениеті 2 2

2.4 Дуальды оқыту жүйесін жүзеге асыруда 
педагогикалық ұжымды басқару 2 4 6

3 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 6 10
3.1 ТжКБ педагогикалық ұжымын басқарудың 

педагогикалық-психологиялық негіздері 2 4 4

3.2 Дуальды оқыту жағдайында оқытушы мен 
өндірістік оқыту шеберлерінің командалық 
жұмысын ұйымдастырудың психологиялық 
аспектілері

2 2 4

4 Мазмұндық модуль 6 10 10 2 2 30
4.1 Еңбек ресурстарын дайындауда дуальды 

оқыту жүйесінің ерекшеліктері 2 2

4.2 Дуальды оқыту жүйесінің тиімділігінің 
критерийлері, оқу жоспарлары, 
бағдарламалар, өндірісте білім алушыларды 
нақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, 
оқу-өндірістік орталықтар

4 4

4.3 Дуальды оқыту /Германия, Сингапур 
тəжірибелері/ 4 4

4.4 Өндірістік оқытуды ұйымдастырудың 
инновациялық тəсілдері; критериалды 
бағалау негізінде белсенді оқыту нысандары 
жəне кəсіби оқыту

2 4 6

4.5 Еңбек ресурстарын дуалды оқыту жүйесіне 
енгізуге дайындау мəнмəтінінде ТжКБ 
басшыларының дағдылары

6
6

4.6 Əлеуметтік əріптестер арасында өндірістік 
оқытуды ұйымдастыру бойынша қарым-
қатынас құру

2 2 4

4.7 Кəсіптік оқыту жəне критериалды бағалау 
негізінде белсенді оқыту нысандары 2 2 4

5 Технологиялық модуль 2 12 14
5.1 Қазақстандағы білім берудің басым 

бағытының бірі кəсіби оқыту жүйесі 2 2

5.2 Білім берудің дуальды жүйесін енгізу əдістері 6 6
5.3 ТжКБ ұйымдарын басқаруда АКТ қолдану 6 6
6 Вариативтік бөлім 8 8

6.1 Кəсіби даярлау пəндерін оқыту ерекшеліктері
6.2 Дуальды жүйе бойынша оқитын білім 

алушыларға арналған кəсіби жəне оқыту 
талаптары

6.3 ТжКБ ұйымының білім алушыларына тəрбие 
беру құндылықтары

6.4 ТжКБ білім беру ұйымында еңбек нарығын 
талдау қажеттілігі

6.5 Еңбек нарығының қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін кадрларды даярлаудың 
дуальды жүйесін енгізу

6.6 ТжКБ мұғалімдері арасында қазіргі заманғы 
технологияларды енгізуді ұйымдастыру

6.7. Инклюзивті білім беруде қашықтықтан оқыту 
технологиялары

6.8 Кластерлік тəсіл əлеуметтік əріптестік ныса-
ны ретінде
Барлығы: 20 8 10 22 2 2 12 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 16-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының экология мамандықтары бойынша 

түлектеріне «таза өндірісті» енгізу əдіснамасын оқытудың инновациялық əдістері» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау.Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 

білім беру ұйымдарының экология мамандықтары бойынша түлектеріне «таза өндірісті» енгізу 
əдіснамасын оқытудың инновациялық əдістері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы 
(бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының 
экология саласында арнайы пəндер оқытушыларын жəне өндірістік оқыту шеберлерін оқытуға 
арналған.

2. Бағдарлама «таза технологияларды» енгізу бойынша өзекті құзыреттілікті 
қалыптастыруға, оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру бойынша қажетті білім көлеміне жəне 
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінде «таза технологияларды» 
енгізетін инженерлерді оқытудың норвегтік əдістемесін табысты сынақтан өткізу нəтижелеріне 
бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты кластерлік тəсіл негізінде экология саласында арнайы пəндер 

оқытушыларының жəне өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру, «таза өндірісті» енгізу 
əдістемесі бойынша олардың арнайы құзыреттіліктерін арттыру болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарын зерттеу, экологиялық занңаманың 

негіздерін зерттеу;
2) саланың өндірістік озық мамандарын кəсіби даярлау үшін арнайы пəндер оқытушыларына 

жəне өндірістік оқыту шеберлеріне қажетті кəсіби салада психологиялық-педагогикалық 
құзыреттіліктерді арттыру;

3) кəсіпорындардың өндірістік ортасына ену, кəсіпорындарда замануи инновациялық техно-
логиялармен жұмыс жəне жекелеген білім салаларында тыңдаушылардың кəсібилігін жетілдіру;

4) ТжКБ оқу орындарында инновациялық білім беру технологиясын пайдалану бойынша 
икемділікті қалыптастыру, оқу процессінде ақпараттық-коммуникациялық технология бойынша 
құзыреттілікті қалыптастыру (бұдан əрі - АКТ).

3-тарау. Күтілетін нəтиже
 5. Курс аяқталғаннан тындаушылар:
 1) мыналарды:
 ТжКБ жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарын жəне ТжКБ ұйымдарын дамыту бойынша 

нормативтік құқықтық актілердің тұжырымдамалық негіздерін;
 Қазақстан Республикасы экология заңнамасының негізгі талаптарын;
 саладағы «таза өндірісті» енгізу əдіснамасының тұжырымдамалық негіздерін;
 «таза өндірісті» енгізу бойынша жобалауды басқару қағидаттарын жəне енгізу оқытудың 

инновациялық педагогикалық технологиясының əдіснамасын;
 ТжКБ ұйымдарында педагогті кəсіби дамытуды психологиялық педагогикалық колдаудың 

заманауи əдістерін біледі;
 2) мыналарды:
 «таза өндірістік» қағидаттарын енгізу бойынша жобаларды басқаруды;
 «таза өндірістік» қағидаттарының стратегиясын əзірлеуді;
 «таза өндірісті» енгізу бойынша бизнес-жоспарды əзірлеуді;
 кəсіпорындарда заманауи инновациялық технологияны;
 экологиялық мамандықтар бойынша мамандарды даярлаудың тиімділігін арттыру жəне 

жетілдіру жөніндегі ұсынымдар əзірлеуді қолдана алады;
 3) мыналарды:
 заманауи тəсіл тұрғысында білім алу принциптерін;
 саланың өндірістік озық мамандарын кəсіби даярлау үшін психологиялық-педагогикалық 

құзыреттіліктерді;
 ТжКБ ұйымдарының оқу-тəрбие процесінде тренинг, коуч-сессиялар, шеберлік сыныптар 

элементтерін жəне басқа инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану дағдыларын;
педагогикалық қызметті қарқындату жағдайларында заманауи АКТ технологияларды;
салада «таза өндірісті» енгізу əдіснамасын оқытудың шағын-сабақтары таныстырылымының 

дағдыларын меңгереді.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны 2 есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс - шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін жүзеге асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарының экология мамандықтары бойынша түлектеріне 
«таза өндірісті» енгізу əдіснамасын оқытудың инновациялық əдістері» білім беру 

бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 2 4 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 
ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары 

2 4 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 2 4 10

2.1 Оқыту мен тəрбиелеудің заманауи 
теорияларының тұжырымдамалық негізі 2 2

2.2 ТжКБ ұйымдарының тиімділігін арттыру 
жəне оқитындарды ыңталандыру. 2 2 4

2.3
ТжКБ оқитындардың девианттық 
мінез-құлқының педагогикасы мен 
психологиясының негіздері

2 2 4

3 Мазмұндық модуль 1 
0 10 8 2 2 6 2 2 42

3.1

«Таза өндірістің» тұжырымдамалық 
негіздері. Қоршаған ортаның ластауын 
төмендету əдістері.
Қоршаған ортаны қорғау, «таза өндіріс» 
негізгі түсініктерінің мəні
Табиғат қорғау шараларын дамытудағы 
негізгі кезеңдер. «Таза өндіріс» 
қағидаттарының мазмұны. Ластауды бол-
дырмау стратегиясының мақсаттары жəне 
нəтижелері. Артықшылықтар

2 2 2 6

3.2

Өнеркəсіптік ластануды бақылау аспаптары-
на шолу. Нормативтіқ-құқықтық стандарттар, 
экономикалық, халықаралық, экологиялық 
есеп, экологиялық көрсеткішетерді бағалау, 
өмірлік циклді бағалау, экодизайн, қоршаған 
ортаны басқару жүйесі

2 2 4

3.3

«Таза өндіріс» қағидаттарын енгізу жоба-
ларын əзірлеу əдістемесі. Жоба: түсініктер, 
мақсаттар, сипаттамалар, түрлер. «Таза 
өндірісті» енгізу жобасын басқару. Оның 
функциялары жəне процестері.
«Таза өндіріс» жобасының құрылымы. 
Жобаның мақсаты: талаптар жəне реттеу. 
Жобаны іске асыру стратегиясы. Жобаның 
өмірлік циклі жəне оның кезеңдерінің си-
паттамасы

2 2 4 8

3.4 «Таза өндіріс» қағидаттарын енгізудің биз-
нес-жоспары. Түсінігі. Құрылымы. Құрастыру 2 4 2 8

3.5 Кəсіпорынның мысалында экологиялық про-
блемаларды талдау 2 2 4

3.6
«Аумақтарды абаттандыру жəне 
объектілерді құру кезінде шөп өсімдіктерінің 
түрлерін пайдалану жəне қалыптастыру» 
тақырыбы бойынша шеберлік сыныбы

2 2

3.7 ТжКБ оқу орындарында жобалау жəне 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының тəжірибесі 6 6

3.8
Арнайы пəндер оқытушылары жəне 
өндірістік оқыту шеберлері білімдерінің 
игерілу жəне жəне қорытылу деңгейлерінің 
диагностикасы 

2 2

3.9 Жобаларды қорғау. 2 2
4 Технологиялық модуль 8 4 2 14

4.1 «Таза өндірісті» енгізу жолдарын іздеу 
практикасындағы сыни ойлау 2 2

4.2
Тренингті өткізу негіздері. Түсініктер. 
Талаптар. Тренингке даярлық. 
Жаттығушыға талап. Тренингтің барысы

2 2

4.3 Коучинг білім беруді басқару процесі 
нысандарының бірі ретінде 2 2

4.4
Таныстырылымды өткізу технология-
сы. Мақсаты. Түрлері. Таныстырылымға 
даярлық. Таныстырылымды өткізу. 
Таныстырылым нəтижелері

2 2

4.5 Prezi редакторында жұмыс 4 4

4.6
Инновациялық педагогикалық технология-
ларды пайдалана отырып, арнайы пəндер 
бойынша шағын-сабақтар таныстырылымы

2 2

5 Вариативтік модуль 8 8

5.1

Оқытудың дуальды жүйесі. ТжКБ оқытудың 
дуальды жүйесін ұйымдастырудың 
халықаралық тəжірибесі. Дуальды жүйені 
кезең-кезеңмен енгізуге бағытталған білім 
беру қызметін жоспарлау түрлері мен ны-
сандары

5.2
ТжКБ оқу орындарының кəсіпкерлікті 
дамыту тұрғысында еңбек нарығымен 
ынтымақтастығы 

5.3
ТжКБ мамандығына экологиялық білімді 
кіріктіру үшін пəнаралық байланыстарды 
қолдану

5.4
ТжКБ беру мазмұнын жаңарту жағдайында 
білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалау жүйесінің жаңа тəсілдері

5.5
Экология мамандықтары бойынша дуаль-
ды оқыту жағдайында оқыту əдістерінің 
тиімділігі жəне əртүрлілігі

5.6

Дуальды оқыту жағдайында арнайы 
пəндерді оқытудағы күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарлау жəне оқу бағдарламалық жоба-
лау. Ақпараттық объектілердің қайта оқыту 
мен құру технологиясы

5.7 Өндірістік оқыту дəрісіне заманауи талаптар

5.8
Блум таксономиясы оқытудың 
табыстылығын бағалаудың əдістемесі 
ретінде
Барлығы: 16 8 20 16 6 2 6 2 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 17-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «0903000 
«Электр энергетикасы» мамандығы бойынша оқыту мазмұнын жаңарту 

жағдайында білім беру процесін ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбындағы
 білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «0903000 «Электр энер-

гетикасы» мамандығы бойынша оқыту мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру процесін 
ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - 
Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының арнайы 
пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған. 

2. Бағдарлама білім беруді жаңғырту ТжКБ ұйымдарының оқу-тəрбие процесі жағдайында 
электроэнергетикалық саласындағы арнайы пəндер оқытушыларын даярлауды жүзеге 
асыруға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты: 0903000 «Электроэнергетика» мамандығы бойынша білім 

мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық іс-əрекеттерді жүзеге асыру ретінде арнайы білім 
беретін пəндердің оқытушыларының кəсіби құзыреттілігін дамыту.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ жаңғырту шеңберінде білім беру жүйесін дамытудың бағыттары мен келешегін 

зерттеу;
2) халықаралық жəне отандың тəжірибе аясында ТжКБ дуальды оқыту жүйесін енгізуінің 

негізгі бағыттарын зерттеу;
3-тарау. Күтілетін нəтиже

6. Курс соңында тыңдаушылар: 
1) мыналарды:
 ТжКБ жүйесін мазмұнын анықтап, дамыту стратегиясы мен мемлекеттік саясатының 

нормативті құқықтық актілерінің негізгі бағыттарын;
 ТжКБ саласындағы əріптестік қарым-қатынастардың негізгі бағыттарын;
 кəсіби қарым-қатынастар заңдылықтарын, тұлғаның кəсіби шеберлігі мен сапасын;
 білім мазмұнын жаңарту аясында 0903000 «Электроэнергетика» мамандығын оқытуды 

жүзеге асырудағы оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін;
 модульдік-құзыреттілік тəсілге негізделген білім беру бағдарламаларды дайындап енгізу 

механизімін; модульдік оқыту бағдарламалардың құрылымын, оның құрамдас элементтерін 
тағайындауды;

сандық білім беру бағдарламаларды қолдану əдісін, арнайы мамандықтарды оқытудағы 
виртуалды жаттығу кешендерін;

электроэнергетикалық саладағы еңбек қауіпсіздігін қалыптастыруға бағытталған 
ұйымдастыру-техникалық шаралар кешенін біледі;

2) мыналарды:
ең маңызды міндеттердің бірі ретінде білім алушының тұлғасын қалыптастыру жəне дамыту 

жүйесінің негіздемесін педагогикалық іс-əрекеттің субьектісі ретінде қарастыруды;
 ТжКБ мекемелерінде кəсіби бағдар беру жұмыстары мен кəсіби практиканы ұйымдастыру 

мəселелері бойынша əлеуметтік əріптестермен қарым-қатынас құруды;
 ТжКБ мекемелерінде оқыту-тəрбиелеу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында 

интербелсенді жəне заманауи əдістемелерді;
0903000 «Электроэнергетика» мамандығы бойынша оқыту жағдайында оқыту-тəрбиелеу 

процесін модельдеуді;
 модульдік əдістеме негізінде арнайы пəндердің жұмыс оқу бағдарламаларын жобалауды; 
 білім алушылардың талапқа сай құзыреттіліктерін қалыптастыратын заманауи оқыту тех-

нологияларын енгізуді қолдана алады;
3) мыналарды:
ТжКБ саласында əріптестік қарым - қатынастарды тиімді ұйымдастыру тəсілдерін;
айтарлықтай теориялық ұстанымдарын тексеру мен эксперименттік растау əдістемесін;
білім алушылардың құзыреттіліктерін талапқа сай қалыптастыратын заманауи оқыту тех-

нологияларын енгізудегі тиімді тəсілдерді меңгереді.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнама барысында анықталады
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс - шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «0903000 «Электр 
энергетикасы» мамандығы бойынша оқыту мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру 

процесін ұйымдастыру ерекшеліктері» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 
ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 2 4 10

2.1
Жасөспірімдердің психофизиологиялық 
ерекшеліктері. Педагог пен білім алушының 
«Мен» -тұжырымдамасын қалыптастыру

2 2

2.2 Педагог тұлғасы мен педагогикалық 
қызметінің психологиясы 2 2 4

2.3 Ұжымдық еңбек психологиясы мен 
корпоративтік этика негіздері 2 2 4

3 Мазмұндық модуль 4 18 2 4 2 8 2 2 42

3.1
Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы энер-
гетика саласының мамандарына құзырлы 
кəсіби білім берудің заманауи моделі

4 4 8

3.2
Білім беру мен оқытудағы замана-
уи тəсілдер, арнайы пəндерді оқытуда 
интерактивті өзара əрекеттесу əдістері

2 4 6

3.3 Заманауи оқу-əдістемелік кешендерді 
əзірлеудің практикалық тəсілдері 4 4

3.4
Модульдік-құзыреттілік тəсіліне негізделген 
білім беру бағдарламаларды енгізу 
жағдайындағы əзірлемелер əдістемесі

4 4

3.5
Кəсіптік білім беру
дегі білім алушылар
дың əлеуметтік бейімделуіне ықпал ететін 
тұлғалық-бағдарлы парадигмасы

2 2

3.6
Құзырлылықты қалыптастырушы оқу 
модульдерінің перспективтік-тақырыптық, 
күнделікті сабақ жоспарын құрастыру 
тəжірибесі

4 4

(Соңы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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3.7 Білім алушыларды критериалды бағалау. 
Оқушыларды бағалау процесін сипаттау 2 2

3.8
ТжКБ мекемелерінде кəсіби практика мен 
кəсіби бағдар беруді ұйымдастырудағы 
əлеуметтік əріптестіктің ролі

2 2 4

3.9
Электроэнергетика саласындағы ұлттық 
жəне салалық шеңберлердің біліктілік та-
лаптары

2 2

3.10
Заманауи ТжКБ білім мазмұнын жаңарту 
жағдайындағы электроэнергетика 
мамандығын оқытудағы интегративті тəсіл

2 2 4

3.11
Курс тыңдаушылары
ның қалыптасқан кəсіби құзырлылығы 
деңгейін анықтау (қорытынды тестілеу)

2 2

4 Технологиялық модуль 4 4 4 2 14

4.1

Кəсіби, техникалық, орта білімнен 
кейінгі білім беру, модульдік білім беру 
ұстанымдарын, дуальды жəне кредиттік 
оқыту технологиясын жаңғыртудағы зама-
науи тəсілдер

2 2

4.2
0903000 «Электроэнергетика» мамандығы 
бойынша оқыту жағдайында оқу-тəрбиелеу 
процесін ұйымдастыру ерекшеліктері (іс-
тəжірибеден)

4 4

4.3
Арнайы пəндерді оқытуда сандық білім 
беру ресурстарын, виртуалды жаттығу 
кешендерін қолдану

4 4

4.4 ТжКБ жүйесінің жаңа формациядағы 
педагогі 2 2 4

5 Вариативтік модуль 8 8

5.1 Арнайы пəндерді оқуда білім алушылардың 
жобалық іс-əрекетін ұйымдастыру

5.2
Курстық жобалауды ұйымдастыру жəне 
басқару. «Электроэнергетика» пəні бойын-
ша зертханалық- практикалық сабақтарды 
жүргізу əдісі

5.3
Еңбек қауіпсіздігін сақтау шарттарын 
қалыптастыруға бағытталған іс-шаралардың 
ұйымдастырушылық жəне техникалық 
сипаттағы жиынтығы

5.4
Қазақстан Республикасының «жасыл 
экономикаға» көшу тұжырымдамасын 
жүзеге асыру аясында электроэнергетиканы 
дамыту шаралары

5.5 Білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалау жүйесінің жаңа тəсілдемелері

5.6
ТжКБ жүйесінде білім беру процесінің 
тиімділігін арттыруда ақпараттық 
-коммуникативтік технологиялар құралы

5.7 Қазіргі заманғы еңбек нарығының 
жағдайында кəсіптік бағдарлау

5.8
Білім беру процесін технологияландыру 
негізгі кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру 
факторы ретінде
Барлығы: 16 8 20 6 6 6 12 2 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 18-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Мұнайгаз саласының 
мамандықтары бойынша техникалық жəне кəсіптік білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында дуальды оқытудың ерекшеліктері» білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Мұнайгаз саласының 
мамандықтары бойынша техникалық жəне кəсіптік білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ду-
альды оқытудың ерекшеліктері» білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының мұнайгаз саласы бойынша арнайы 
пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған. 

 2. Бағдарлама ТжКБ мазмұнын жаңарту шеңберінде дуальды оқытуды енгізу бойынша 
оқу-тəрбие процесін ұйымдастыруға бағытталған. 

 2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты мұнайгаз саласының мамандықтары бойынша ТжКБ мазмұнын 

жаңарту жағдайында дуальды оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, кадрларды даярлау 
сапасын қамтамасыз ету үшін арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің 
кəсіби құзыреттілігін дамыту.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ жүйесін жаңғыртудың бағыттарын жəне негізгі даму стратегияларын зерттеу;
2) ) ТжКБ мазмұнын жаңарту шеңберінде дуальды оқыту жүйесін енгізудің ерекшеліктері 

туралы жаңа көзқарастарды қалыптастыру жəне білімдерін тереңдету;
3) ТжКБ мазмұнын жаңарту аясындағы дуальды оқыту жүйесін енгізу барысында мұнайгаз 

саласы арнайы оқытушысының ролін айқындау; 
4) Дуальды оқыту жүйесін енгізу бойынша жаңа əдістерді қолдану мен кəсіби іс-əрекет 

нəтижесін өзіндік талдау дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыру;
5) Дуальды оқыту негізіндегі оқу-тəрбие процесінде ақпараттық-коммуникациялық техноло-

гияларды (бұдан əрі - АКТ) қолдану бойынша құзыреттіліктерін қалыптастыру. 
 3-тарау. Күтілетін нəтижелер

6. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің тұжырымдамалық 

негіздерін, ұлттық біліктілік аясы мен кəсіби стандарттар негізінде кадрларды даярлау 
саласындағы дуальды оқыту жүйесін біледі; 

ТжКБ жүйесінде мұнайгаз саласының арнайы пəндер бойынша серіктестіктің негізгі 
бағыттарын біледі;

дуальды оқытуды енгізу барысында оқу-тəрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін 
біледі;

2) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарында əлеуметтік серіктестермен дуальды оқытуды ұйымдастыру мəселелері 

бойынша, кəсіби практика мен кəсіби бағдар беру жұмыстары бойынша өзара қарым-қатынас 
құра алады; 

дуальды оқытуды енгізу барысында оқу- тəрбие процесін модельдей алады;
ТжКБ ұйымдарында заманауи технологиялар мен интерактивті қарым-қатынас əдістерін 

қолдана алады;
дуальды оқыту жағдайында мұнайгаз саласының арнайы пəндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын, тақырыптық күнтізбені жоспарлай жəне модельдей алады;
3) мыналарды:
Ұлттық біліктілік шеңбері мен кəсіби стандарттар негізінде кадрларды даярлау барысныда 

серіктестердің өзара қарым-қатынасын ұйымдастырудың жаңа тəсілдерін меңгереді;
дуальды оқытуды енгізу мүмкіндіктері мен даму перспективасын бағалау тəсілдерін 

меңгереді; 
ТжКБ беру ұйымдарында дуальды оқыту жүйесі барысында оқу-тəрбие процесін 

ұйымдастыру сапасын бағалау, диагностикалау жəне даму процесіне мониторинг жасау 
дағдыларын меңгереді. 

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны 2 есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс-шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін жүзеге асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Мұнайгаз саласының 
мамандықтары бойынша техникалық жəне кəсіптік білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында дуальды оқытудың ерекшеліктері» білім беру Бағдарламасына қосымша 
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1 Нормативтік-құқықтық мо-
дуль 6 6

1.1 Нормативтік құқықтық 
актілермен бекітілген ТжКБ 
жүйесіндегі мемлекеттік 
саясат пен стратегиясы 
дамуының негізгі бағыттары

6 6

2 Психологиялық-
педагогикалық модуль 4 6 10

2.1 Педагогикалық қызмет пен 
педагог тұлғасының психо-
логиясы

2 2 4

2.2 ТжКБ беру оқу орындары 
оқытушыларының имиджі 2 2

2.3 Корпоративтік этика негіздері 
мен ұжымдық еңбек психо-
логиясы

2 2 4

3 Мазмұндық модуль 10 14 2 4 4 2 2 2 2 42
3.1 Кəсіптік білім беру 

аймағындағы шетелдік 
жəне қазақстандық алдыңғы 
қатарлы тəжірибедегі кəсіби 
дайындық

2 2

3.2 ТжКБ жаңартылған білім 
мазмұны жағдайында ду-
альды оқытуды енгізудің 
даму перспективасы мен 
мүмкіндіктері (SWOT- тал-
дау) (СВОТ)

2 2 4

3.3 Мұнайгаз мамандығы бой-
ынша білім алушыларды 
сапалы дайындауға жаңаша 
көзқарасты көтеру

2 2 4

3.4 Кəсіптік стандарт-
тар негізінде оқу 
бағдарламаларын құрастыру 
тəжірибесі

2 2 4

3.5 Мұнайғаз мамандығына білім 
алушылардың өзіндік қарым-
қатынасын қалыптастыруға 
бағытталған модульдік 
оқу бағдарламаларын 
жобалаудың құзыреттілік 
амалдары

2 2 4

3.6 Білім беру мен оқытудағы 
заманауи тəсілдер, ТжКБ 
мазмұнының жаңғыруы 
шарттарында мұнайгаз 
саласындағы пəндерді 
оқытудағы интерактивті 
өзара əрекеттесу əдістері

2 2 4

3.7 ТжКБ беру ұйымдарында 
мұнайгаз саласының 
мамандықтары бойын-
ша кəсіптік бағдар беру 
жəне кəсіби практика-
ны ұйымдастырудағы 
əлеуметтік əріптестердің 
рөлі

4 4

3.8 Əлемдік дағдарыс 
жағдайында мұнайгаз са-
ласы бойынша Қазақстан 
экономикасында бəсекеге 
қабілеттілік проблемалары

2 2 4

3.9 Мұнайдың дүниежүзілік 
нарықтық дамуының 
заңдылықтары. Өндіру, 
қор скважиналары жəне 
əлемдегі мұнай қоры

2 2

3.10 Мұнайгаз саласы 
пəндерін үйретуде ду-
альды оқытуды ендіру 
жағдайында оқу-тəрбие 
процесін ұйымдастырудың 
ерекшеліктері

2 2

3.11 Мұнайгаз саласы пəндерінің 
практикалық жұмыстарын 
ұйымдастырудың тиімді 
жолдары

2 2 4

3.12 Білім мазмұнын жаңарту 
жағдайында мұнайгаз 
салаларының арнайы 
пəн оқытушыларының 
жəне өндірістік оқыту 
шеберлерінің кəсіби 
құзыреттіліктерін 
жетілдірудегі заманауи 
тəсілдер

4 4

4 Технологиялық модуль 2 6 4 2 14
4.1 Мұнайгаз салалары бой-

ынша арнайы пəндерді 
оқытудағы виртуалды трена-
жерлер кешені, сандық білім 
беру ресурсын қолдану

2 2 2 6

4.2 Дуальды оқыту жағдайында 
мұнайгаз салалары бойынша 
арнайы пəндерді оқытудағы 
күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарлау жəне оқу 
бағдарламалық жобалау

4 4 8

5 Вариативті бөлім 8 8
5.1 Мұнайгаз саласы бойынша 

дуальды оқыту жағдайында 
əлеуметтік əріптестермен 
практиканы ұйымдастыру

5.2 Дуальды оқыту жүйесін 
негізгі ерекшеліктері: 
практикаға, үздіксіздік жəне 
мобильділік бағыттылық

5.3 Мұнайгаз саласы 
мамандықтары бойынша 
дуальды оқыту жағдайында 
оқыту əдістерінің тиімділігі 
жəне əртүрлілігі

5.4 Дуальды оқыту жағдайында 
жобалық қызметті 
ұйымдастыру

5.5 Дуальды оқыту жүйесі 
болашақ маманның жетілген 
кəсіптік жəне əлеуметтік 
бейімделу катализаторы

5.6 Қазақстан Республикасында 
кадрлар даярлаудың дуаль-
ды моделін жүзеге асыру

5.7 Мұнайгаз саласының 
мамандықтары бой-
ынша ақпараттық-
коммуникациялық технологи-
ялар негізінде жоғары кəсіби 
кадрларды даярлау

5.8 ТжКБ беру мазмұнын 
жаңарту жағдайында 
білім алушылардың оқу 
жетістіктерін бағалау 
жүйесінің жаңа тəсілдері
Барлығы: 22 8 20 10 2 4 4 2 2 2 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 19-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пəндер 

оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық шеберліктерін да-
мыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 

білім беру ұйымдарының арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің 
педагогикалық шеберліктерін дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - 
Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) жүйесінде қызмет жасайтын 
арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыруға арналған.

2. Бағдарлама арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің еңбек 
нарығының сұранысына сай білім алушылардың түйінді құзыреттіліктерін қалыптасуын 
қамтамасыз етуге бағыттылған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарлама мақсаты ТжКБ ұйымдарында қызмет жасайтын арнайы пəндер оқытушылары 

мен өндірістік оқыту шеберлерінің бойында өзін-өзі үнемі жетілдіру мен педагогикалық 
шеберлігін дамытуға деген қажеттілікті қалыптастыру.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ жүйесін жаңғырту шеңберінде арнайы пəн оқытушыларының кəсіби 

құзыреттіліктерін дамыту.
2) үздіксіз кəсіби дамуында рефлексия жəне өзін-өзі бағалау дағдыларын жетілдіру;
3) білім алушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған əдістермен қаруландыру;
4) білім алушыларға болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу-тəрбие процесін 

ұйымдастыру əдістемесімен қамтамасыз ету;
5) жаңашыл-педагогтар идеясын зерделеу жəне жаңа технологиялық əдістерді қолдану 

негізінде арнайы пəн оқытушыларының кəсіби шеберліктерінің деңгейін көтеру;
6) ТжКБ оқытушыларының кəсіби дамуына қолдау көрсету.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
дуальды оқыту саласында нормативтік құқықтық құжаттарды;
ТжКБ ұйымының ұжымында жəне əріптестер арасында жағымды психологиялық ахуал-

ды орнатуды;
интербелсенді білім беру əдістемесін, оның репродуктивтік білім беру жүйесімен 

салыстырғанда артықшылықтары мен өзектілігін біледі.
2) мыналарды:
интербелсенді əдістеме бойынша сабақты жоспарлауды;
сабақ беру практикасында интербелсенді əдістерді жəне тəсілдерін;
өз практикалары туралы сыни ойланады, өзін-өзі кəсіби жетілдіруді жоспарлауды қолдана 

алады.
3) мыналарды:
интербелсенді əдістеме идеялары ауқымында білім алушылардың білімін бағалау 

тəсілдерін;
жекелеген білім алушылардың топтық қызметіне бастама жасауды жəне басқаруды;
желілік қоғамдастық жағдайында жұмыс істеуді;
оқытушы білім алушыларды білім алуға тартудың интербелсенді əдістемесін меңгереді.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгер тіледі. Вариативті модульдің тақырыптары тыңдаушыларға сауалнама жүргізу арқылы 
анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
8. Біліктілік арттыру курстары режимдері:
1) күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 1 қосымшасына 

сəйкес ұйымдастырылады. Екі апталық күндізгі курс мерзімі 80 сағатты, күндізгі бір апталық 
курс 40 сағатты қамтиды. Бір апталық күндізгі курста оқу-тақырыптық жоспарының мазмұны 
өзгеріссіз қалып, сағат саны 2 есеге қысқарады;

2) аралас режимдегі оқыту (Blended Learning) (Блендид Лёнинг) аралас курстың оқу-
тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 2 қосымшасына сəйкес ұйымдастырылады 
жəне оқытудың 3 кезеңінен тұрады: 24 сағат- күндізгі, 14 сағат- қашықтық, 42 сағат – өзіндік.

9. Күндізгі жəне аралас режимдегі білім беру процесін ұйымдастыруда, тыңдаушылардың 
білімін бақылау жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар 
(шағын іс-шаралар) таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

10. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі- ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін жүзеге асыру формалары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

11. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

12. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің педагогикалық шеберліктерін дамыту» білім беру бағдарламасына 
1- қосымша

Күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары

№ Сабақ тақырыптары
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген ТжКБ 

жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен стратегиясы 
дамуының негізгі бағыттары 

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 2 4 10
2.1 Педагогикалық шеберлік жəне педагогикалық 

мəдениеттің компоненттерінің мəні мен мазмұны 2 2 4

2.2 Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі - 
кəсіби педагогикалық іс-əрекет 2 2 4

2.3 Кəсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық 
қарым-қатынас 2 2

3 Мазмұндық модуль 14 10 10 4 4 42
3.1 Білім алушылардың танымдық əрекеттерін 

ұйымдастыруда интербелсенді əдіс-тəсілдерді қолдану. 
Топтық жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері

2 2 4

3.2 ТжКБ ұйымдарында сабақтан тыс уақытта тəрбиелік 
қызметті ұйымдастыру 2 2

3.3 ТжКБ жүйесінде білім алушылардың ғылыми-
зерттеушілік əрекеттерін ұйымдастыру арқылы талант-
ты жəне дарынды білім алушыларды қолдау

2 2 4

3.4 ТжКБ жүйесінде білім алушылардың білімдегі 
жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесі: оқу үшін бағалау 
жəне оқуды бағалау

2 2 4

3.5 Интербелсенді оқуда/оқытуда оқу мақсаттарын 
айқындау. Білім алушының критрерийлік бағалауда 
Блум таксономиясының танымдық деңгейлері

2 2 4

3.6 ТжКБ жүйесінде ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа 
мерзімді жоспарлау. Сабақты жоспарлауда оқу мақсаты, 
жаттығу, табыс критерийлері арасындағы байланыс

2 2 4

3.7 Желілік қоғамдастық арқылы арнайы пəндер 
оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің 
кəсіби-тұлғалық дамуына қолдау көрсету

2 2 4

3.8 ТжКБ ұйымдарындағы оқу-тəрбие процесін 
басқарудағы оқытушының жəне өндірістік оқыту 
шеберінің шеберлігі. Көшбасшылық, бірлескен 
көшбасшылық

2 2 4

3.9 Сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы 
білім алушылардың негізгі жəне кəсіби құзырлығын 
қалыптастыру

2 2 4

3.10 ТжКБ ұйымдар жағдайында сабақтың инклюзивті болу-
ын қамтамасыз ету. Ашық сабақ 2 2

3.11 «Оқытушының жəне өндірістік оқыту шеберінің 
шығармашылық лабораториясы» - үздік педагогикалық 
тəжірибе тарату түрінің бірі ретінде. Шығармашылық есеп

2 2

3.12 «ТжКБ ұйымдарының арнайы пəндер оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің кəсіби-педагогикалық 
шеберліктерін дамыту» тақырыбы бойынша 
тыңдаушылардың кəсіби деңгейінің диагностикасы

4 4

4 Технологиялық модуль 6 2 6 14
4.1 Арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шебер-

лерінің ақпараттық жəне коммункикациялық технологиялық 
құзыреттілігін арттыруда «Prezi» (Прэзи), «ФотоШОУ PRO» 
(ПРО) бағдарламаларын қолданудың тиімділігі 

2 2 4

4.2 ТжКБ жүйесінде арнайы пəндерден білім алушылардың 
орындайтын ғылыми-зерттеушілік жұмыстары жəне 
олардың түрлері

2 2 4

4.3 Сase study (Кейс стади) əдісінің білім алушылардың 
таңдау жасау мен қабылдау дағдыларын 
қалыптастырудағы маңызы

2 4 6

5 Вариативті модуль 8 8
5.1 Қазақстан Республикасында жəне шетелде кəсіптік 

білім. Кəсіптік білімнің əдістемелік негіздері
5.2 Сабақты зерттеу (Lesson study) (Лессон стади) – ар-

найы пəн мұғалімдерінің тəжірибесін жетілдіруге 
бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тəсіл

5.3 Рефлексия жəне оны сабақта қолданудың кейбір жол-
дары

5.4 Мұғалім портфолиосы – педагогикалық өзін- өзі 
жетілдіру нəтижесіне бағдарланған білім беру 
жүйесіндегі бағалаудың жаңа тəсілі 

5.5 ТжКБ ұйымдар жағдайында денсаулық сақтаушы орта-
ны қалыптастыру

5.6 Мемлекеттік жастар саясатын ТжКБ ұйымдарының оқу-
тəрбие процесінде іске асыру жолдары

5.7 Əлеуметтік ортадағы діни экстремизмнің алдын алу 
жолдары. Қазақстан Республикасында тиым салынған 
діни ұйымдар

5.8 Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарында 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі жұмыс 
жүргізудің жолдары 
Барлығы: 28 8 14 20 2 4 4 80

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарының арнайы пəндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің 

кəсіби-педагогикалық шеберліктерін дамыту» білім беру бағдарламасына 2-қосымша

Аралас курстың оқу-тақырыптық жоспары

№ Сабақ тақырыптары
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 2 4 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен 
бекітілген ТжКБ жүйесіндегі 
мемлекеттік саясат пен стратегиясы 
дамуының негізгі бағыттары 

2 4 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 2 4 10

2.1
Педагогикалық шеберлік, 
педагогикалық мəдениеттің 
компоненттерінің мəні мен мазмұны 

2 2

2.2
Педагогикалық шеберлікті 
қалыптастырудың негізі-кəсіби 
педагогикалық іс-əрекет

4 4

2.3 Кəсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі 
педагогикалық қарым-қатынас 

2 2

3 Мазмұндық модуль 10 4 4 6 18 42

3.1

Білім алушылардың танымдық 
əрекеттерін ұйымдастыруда 
интербелсенді əдіс-тəсілдерді 
қолдану. Топтық жұмысты 
ұйымдастырудың ерекшеліктері

4 4

3.2
ТжКБ ұйымдарында сабақтан 
тыс уақытта тəрбиелік қызметті 
ұйымдастыру

2 2

3.3
ТжКБ жүйесінде білім алушылардың 
ғылыми-зерттеушілік əрекеттерін 
ұйымдастыру арқылы талантты жəне 
дарынды балаларды қолдау

4 4

3.4
ТжКБ жүйесінде білім алушылардың 
білімдегі жетістіктерін бағалаудың 
жаңа жүйесі: оқу үшін бағалау жəне 
оқуды бағалау

4 4

3.5

Интербелсенді оқуда/оқытуда 
оқу мақсаттарын айқындау. Білім 
алушының критрерийлік бағалауда 
Блум таксономиясының танымдық 
деңгейлері

2 2 4

3.6

ТжКБ жүйесінде ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді жоспар-
лау. Сабақты жоспарлауда оқу 
мақсаты, жаттығу, табыс критерийлері 
арасындағы байланыс

4 4

3.7
Желілік қоғамдастық арқылы арнайы 
пəндер оқытушылары мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің кəсіби-тұлғалық 
дамуына қолдау көрсету

2 2 4

3.8

ТжКБ ұйымдарындағы оқу-тəрбие 
процесін басқарудағы оқытушының 
жəне өндірістік оқыту шеберінің 
шеберлігі. Көшбасшылық, бірлескен 
көшбасшылық

2 2 4

3.9
Сын тұрғысынан ойлау технологи-
ясы арқылы білім алушылардың 
коммуникативтік құзырлығын 
қалыптастыру

4 4

3.10
Колледж жағдайында сабақтың 
инклюзивті болуын қамтамасыз ету. 
Ашық сабақ

2 2

3.11

«Оқытушының жəне өндірістік оқыту 
шеберінің шығармашылық лабо-
раториясы» - үздік педагогикалық 
тəжірибе тарату түрінің бірі ретінде. 
Шығармашылық есеп

2 2

3.12

«ТжКБ ұйымдарының арнайы пəндер 
оқытушылары мен өндірістік оқыту 
шеберлерінің кəсіби-педагогикалық 
шеберліктерін дамыту» тақырыбы 
бойынша тыңдаушылардың кəсіби 
деңгейінің диагностикасы

4 4

4 Технологиялық модуль 2 10 12

4.1

Арнайы пəндер оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің 
ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологиялық құзыреттілігін арттыру-
да «Prezi» (Прэзи), «ФотоШОУ PRO» 
(ПРО) бағдарламаларын қолданудың 
тиімділігі 

2 2 2

4.2
ТжКБ жүйесінде арнайы пəндерден 
білім алушылардың орындайтын 
ғылыми-зерттеушілік жұмыстары жəне 
олардың түрлері

4 4

4.3
Сase study (Кейс стади) əдісінің 
білім алушылардың таңдау жа-
сау мен қабылдау дағдыларын 
қалыптастырудағы маңызы

4 4

5 Вариативті модуль 2 6 8

5.1
Қазақстан Республикасында жəне ше-
телде кəсіптік білім. Кəсіптік білімнің 
əдістемелік негіздері

5.2

Сабақты зерттеу (Lesson Study) 
(Лессон стади) – арнайы пəн 
мұғалімдерінің тəжірибесін жетілдіруге 
бағытталған ынтымақтастық 
педагогикалық тəсіл

5.3 Рефлексия жəне оны сабақта 
қолданудың кейбір жолдары

5.4
Оқытушы портфолиосы – 
педагогикалық өзін-өзі жетілдіру 
нəтижесіне бағдарланған білім беру 
жүйесіндегі бағалаудың жаңа тəсілі

5.5 Колледж жағдайында денсаулық 
сақтаушы ортаны қалыптастыру

5.6
Мемлекеттік жастар саясатын ТжКБ 
ұйымдарының оқу-тəрбие процесінде 
іске асыру жолдары

5.7
Əлеуметтік ортадағы діни 
экстремизмнің алдын алу жолдары. 
Қазақстан Республикасында тиым 
салынған діни ұйымдар

5.8
Қазақстан Республикасының білім 
беру ұйымдарында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жөніндегі 
жұмыс жүргізудің жолдары 

5.9 Кеңес беру арқылы оқытуды 
сүйемелдеу

2 2

5.10 Кіріс жəне шығыс диагостикасы 2
Барлығы: 4 10 4 4 2 6 6 2 42 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 20-қосымша

 
Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-
теориялық жəне арнайы пəндер бойынша білім беру процесін жобалау» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-теориялық жəне арнайы пəндер бой-
ынша білім беру процесін жобалау» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – 
Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының музыкалық-
теориялық жəне арнайы пəн оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-теориялық жəне арнайы 
пəндердің оқу-тəрбие процесін жобалау ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-теориялық жəне 

арнайы пəндер оқытушыларының оқу-тəрбие процесін жобалау жəне жүзеге асыру бойынша 
кəсіби құзіреттілігін дамыту болып табылады. 

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) ТжКБ оқытушыларының қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарға сəйкес 

білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыттарын жүзеге асыру 
механизмдері туралы білімді жүйелеу; 

2) интерактивті өзара əрекеттесу əдістері, оқыту мен үйретудегі заманауи амалдарды пай-
далану негізінде оқу-тəрбие процесін үлгілеу дағдыларын қалыптастыру; 

3) ТжКБ ұйымдарында кəсіби практика мен кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруда 
əлеуметтік серіктестіктің мүмкіндіктерін пайдалану қажеттілігін танып білу;

4) ТжКБ жаңғырту жағдайында оқыту нəтижелерін бағалау мақсатын: бақылау үшін 
бағалаудан дамыту үшін бағалауға қарай өзгеруін ұғыну; 

5) оқу сабақтарының тиімділігін арттыру үшін арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндерді 
оқытуда сандық білім беру ресурстарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
білім беру, оның ішінде ТжКБ саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың негізгі 

механизмдерін;
арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндерді оқытудың тұжырымдамалық негіздерін; 
оқыту əдістерінің білім алушылардың жас ерекшеліктерімен жəне ерекше білім алу 

қажеттіліктерімен өзара байланысын;
ТжКБ жаңғырту жағдайында оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін; 
оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы заманауи амалдарды; оқыту мен үйретудегі 

формативті жəне суммативті бағалаудың мақсатын;
музыкалық-теориялық жəне арнайы пəндерді оқытуда сандық білім беру ресурстарын 

пайдалану əдістемесін біледі;
2) мыналарды:
білім берудегі жаңа амалдар жағдайында оқу қызметін жобалауды;
ТжКБ ұйымдарында оқу-тəрбие процесінің тиімділігін арттыру үшін интерактивті өзара 

əрекет əдістерін, оқыту мен үйретудің заманауи амалдарын қолдануды; 
ТжКБ жаңғырту жағдайында оқыту нəтижелерін бағалау: бақылау үшін бағалаудан дамыту 

үшін бағалау критерийлерін пайдалануды;
əлеуметтік серіктестерді тартып,кəсіби практика мен кəсіби бағдар беру жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді түрлерін анықтауды; 
білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшінақпараттық-коммуникациялық технология-

ларды пайдалануды қолдана алады;
3) мыналарды:
интерактивті өзара əрекеттесу əдістерін, оқыту мен үйретудің заманауи амалдарын қолдану 

негізінде оқу-тəрбие процесін үлгілеу дағдыларын;
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін инновациялық 

педагогикалық технологияларды пайдалану дағдыларын;
оқыту нəтижелерін бағалаудың бар амалдарын;
ТжКБ жаңғырту жағдайында арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндер бойынша оқу-

тəрбие процесін ұйымдастырудағы мəселелер мен оларды шешу жолдарын бағалауды;
арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндерді оқытуда сандық білім беру ресурстардың 

дидактикалық жəне технологиялық мүмкіндіктерін бағалау қабілеттерін меңгереді. 
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сайкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс-шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсыпмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында музыкалық-теориялық жəне арнайы 

пəндер бойынша білім беру процесін жобалау» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 

ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен даму 
стратегиясының негізгі бағыттары

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 2 2 4 2 10
2.1 Оқушылардың музыкалық білім деңгейін, 

психологиялық жас жəне жеке ерекшеліктерін 
есепке ала отырып, оқу-тəрбиелеу процесін 
психологиялық-педагогикалық қостау

2 2 4

2.2 ТжКБ жүйесін жаңғырту жағдайында 
музыкалық-теориялық жəне арнайы пəндердің 
оқытушысының психологиялық-педагогикалық 
құзыреттілігі

2 2 4

2.3 Оқушылардың музыкалық сауаттылығын 
қалыптастырудың психологиялық-
педагогикалық шарты музыкант маманның 
кəсіби маңызды қасиеті ретінде

2 2

3 Мазмұндық модуль 6 16 4 10 2 2 2 42
3.1 Əлемдік жəне отандық практикасында 

музыкалық білім беруді дамыту тенденциялары 2 2

3.2 Қазақстан Республикасында білім беру 
мазмұнын жаңарту жағдайында арнайы жəне 
музыкалық-теориялық пəндерді оқытудың 
тұжырымдамалық негіздері

2 2

3.3 Оқытудың заманауи педагогикалық техноло-
гиялары, арнайы жəне инновациялық əдістері 
музыкалық білім беруде оқушылардың базалық 
жəне кəсіби құзіреттілігін қалыптастыру құралы 
ретінде

2 4 6

3.4 Музыкалық оқыту жəне тəрбиелеудің 
педагогикалық жүйелері: əдістемесі, сұрыптау 
қағидалары (Карл Орф, Золтан Кодай, Жак-
Далькроза, Д.Б. Кобалевский, С.В. Белецкий 
жəне т.б.)

2 2 4

3.5 ТжКБ жүйесінде кəсіби білім беру 
бағдарламаларын əзірлеудің модульді-құзырлы 
тəсілі

2 2 4

3.6 ТжКБ жүйесінде оқитындардың интегративті 
музыкатанушылық дайындығы 2 4 6

3.7 Шағын оқыту жəне жобалау. Арнайы жəне 
музыкалық-теориялық пəндер бойынша 
сабақтың қысқа мерзімді жоспарын əзірлеу

6 6

3.8 Əлеуметтік əріптестікті дамыту бəсекеге 
қабілетті маманды даярлау сапасын арттыру 
факторы. Əлеуметтік əріптестіктің түрлері

6 6

3.9 Шағын-сабақтың таныстырылымы (іс-шара) 2 2
3.10 Жобаны қорғау 2 2

3.11 Курс тыңдаушыларында қалыптасқан кəсіби 
құзіреттілікті анықтау (қорытынды тестілеу) 2 2

4 Технологиялық модуль 8 2 4 14
4.1 Сыни ойлауды дамыту технологиясы 

негізінде оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру 
ерекшеліктері

2 2 4

4.2 Музыкалық арнайы пəндерді оқытуда 
ақпараттық -коммуникациялық технологиялар 
пайдалану ерекшеліктері (сандық білім беру ре-
сурстары, ноталық редакторлар Finale (Финал) 
жəне Sibelius (Сибелиус)

2 2 4

4.3 ТжКБ мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту 
нəтижелерін бағалаудың заманауи амалдары 2 2 4

4.4 Оқытушының электронды портфолиосы – оқыту 
мен үйретудегі өз тəжірибесін көрсету құралы 2 2

5 Вариативтік модуль 8 8
5.1 Оқушылардың танымдық белсенділіктері 

мен шығармашылық-интерпретаторлық 
бастамашылықтарын ынталандыру

5.2 Музыкалық құбылыстар мен өз қызметін сыни 
ұғыну қабілетін дамыту

5.3 Арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндерді 
оқыту мен үйретудің заманауи амалдары

5.4 Арнайы жəне музыкалық-теориялық пəндерді 
оқытуды ұзақ жəне орта мерзімді жоспарлаудың 
ерекшеліктері

5.5 Онлайн сервистер арқылы дыбыстық медиа-
файлдарды өңдеу

5.6 Музыкалық аспаптарда ойнауды үйрету үшін 
Шиничи Сузуки əдісі

5.7 «С.В. Белецкийдің хромоқатары» инновациялық 
əдістемесі музыкалық қабілетті дамыту жəне 
музыкалық сөзді түсінуді дамыту тəсілі

5.8 Оқушылардың патриоттық құндылықтарын 
музыкалық мəдениеттегі ұлттық фольклор 
құралдарымен қалыптастыру
Барлығы: 12 8 26 6 12 10 2 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 21-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру 

технологияларын тиімді оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарында педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру технологияларын 
тиімді оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының арнайы пəн оқытушыларына арналған. 

2. Бағдарлама арнайы пəндерді тиімді оқытуды ұйымдастыру үшін белсенді оқыту 
əдістерінің заманауи білім беру технологиялары саласындағы қажетті теориялық біліммен 
қамтамасыз етуге арналған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ мазмұнын жаңғырту жағдайында педагогикалық 

мамандықтар бойынша оқытушылардың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 
4. Бағдарламаның міндеттері:
1) арнайы пəндерді тиімді оқыту мақсатында оқытушыларды заманауи білім беру техноло-

гиялар жəне оқытудың белсенді əдістері бойынша қажетті теориялық білім мен қамтамасыз ету;
2) оқытушыларды бір тұтас педагогикалық процессті ұйымдастырудың тұжырымдамасы 

жəне ықпалдарымен таныстыру; 
3) педагогтардың кəсіби білімі мен дағдыларын жетілдіру, олардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін дамыту;
4) ТжКБ оқыту процессін психологиялық-педагогикалық қолдаудың маңыздылы туралы 

педагогтерде түсінік арттыру;
5) ТжКБ жүйесінде заманауи білім беру технологияларын қолдану дағдыларын арттыру;
6) арнайы пəндерді оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

құзыреттілігін арттыру.
3-тарау. Күтілетін нəтиже

6. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
оқу-тəрбие процесінде заманауи білім беру технологияларды қолданудың теориялық 

əдіснамасын, заманауи педагогикалық технологиялардың теориялық негіздерін, ТжКБ 
ұйымдарын дамыту бойынша нормативтік құқықтық актілердің тұжырымдамалық негіздерін;

ТжКБ ұйымы оқытушысының кəсіби дамуын психология-педагогикалық сүйемелдеуде 
дүниежүзілік ғылым жетістіктерін; 

 ТжКБ жаңғырту жағдайында оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін, зама-
науи білім беру технологияларын, интербелсенді оқыту əдістерін жəне оларды оқу-тəрбие 
процесіне енгізуді біледі;

 2) мыналарды:
 ТжКБ жүйесінде оқу-тəрбие процесін тиімді ұйымдастыруда инновациялық білім беру 

технологияларын қолдануды;
ТжКБ жүйесінде интербелсенді əдістер мен заманауи технологияларды қолдану ба-

рысында оқу-тəрбие процесін жобалауды, оларды қолданудың маңыздылығын анықтауды 
қолдана алады;

3) мыналарды:
оқу процесінде интерактивті əдістер мен заманауи технологияларды қолдануды;
 арнайы пəндерді тиімді оқытуда қажетті болған ұйымдастыру, өткізу, оқу-тəрбие процесін 

талдау дағдыларын;
 ТжКБ жаңғырту жағдайында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

меңгереді.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі- ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде, тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс-шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсыпмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: практикалық 
жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік 
ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру техно-

логияларын тиімді оқыту» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар

№ Сабақ тақырыптары
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 6 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 

ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары

6 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 4 2 10

2.1
ТжКБ жаңғырту жағдайында педагогтардың 
кəсіби дамуын психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу

2 2

2.2 ТжКБ оқытушысының əлеуметтік-
психологиялық тəсілдемелері 2 2

2.3 Арнайы пəндерді оқыту сабақтарында 
психологиялық қауыпсыздық

2 2

2.4 Колледж жағдайында оқу қызметін 
ұйымдастырудың психологиялық-
педагогикалық ерекшеліктері

2 2

2.5 Арнайы пəндерді оқыту жағдайында оқу 
процессін ұйымдастырудың психологиялық-
педагогикалық ерекшеліктері

2 2

3 Мазмұндық модуль 4 14 6 4 4 2 4 2 2 42
3.1 Бір тұтас педагогикалық процессті үйымдас-

тырудың тұжырымдамасы мен негіздері. 
Заманауи педагогикалық технологиялардың 
теориялық негіздері

2 2

3.2 Арнайы пəндерді оқытуда белсенді 
əдістермен заманауи білім беру (педагоги-
калық) технологиялар. Заманауи білім беру 
(педагогикалық) технологияларды жіктеу жəне 
ақпараттық технологиялардың сипаттамасы

2 2 4

3.3 Саралап оқытудың əдістемелік көріністері 
мен теориялық негіздері. Оқытудың тұлғаға 
бағытталған технологиясы

2 2 4

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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3.4 Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы. Сыни 
тұрғыдан ойлаудың тиімді стратегиялары.

4 4

3.5 ТжКБ ұйымдарының білім алушыла-
ры мен оқытушыларының эмоцио-
налды ой-өрісінің даму технологиясы. 
Эмоционалды ой-өрісінің даму тех-
нологиясы жағдайында практикалық 
сабақтарды дайындау əдістемесі

2 2 4

3.6 Кəсіби білім берудегі құзіреттілік 
тəсілдеме. Құзыреттілік тəсілдеменің 
ұстанымдары. Дəстүрлі тəсілдеменің 
құзіреттілік тəсілдемесінен айырмашылығы

2 2 4

3.7 Мақсатты қою əдістемесі. SMART (СМАРТ) 
(Self Monitoring Analysis and reporting 
technology – Селф Анализис энд Рипотинг 
Текнолоджи) (бұдан əрі-SMART) бойын-
ша қойылған мақсаттың дəстүрлі мақсатты 
қоюдан айырмашылығы

2 2 4

3.8 ТжКБ жаңғырту жағдайында оқыту нəтиже-
лерін бағалаудың заманауи тəсілдемесі

2 2

3.9 Блум таксономиясы - оқыту жетістіктерін 
бағалау əдісі ретінде. Критериалды 
бағалаудың негіздері. Білім алушылардың 
оқу жетістіктерін бағалаудың мақсаттары 
мен ұстанымдары

2 2

3.10 Білім алушылардың жетістіктерін 
бағалаудың түрлері: диагностикалық 
формативті жəне жиынтық. Формативті 
бағалау техникасы 

2 2

3.11 Білім алушылармен кері байланыс 
орнатудың маңыздылығы. Бірін-бірі бағалау, 
өзін-өзі бағалау, рефлексия

4 4

3.12 Сase study (Кейс стади) əдісі - 
интербелсенді оқыту əдісі. Сase study (Кейс 
стади) жасау процесі. Кейспен жұмыс істеу 
технологиясы. Сase-study (Кейс стади) əдісін 
қолдану ерекшеліктері. Сase-study (Кейс 
стади) əдісін қолданатын оқытушының рөлі

2 2

3.13 Жобаны қорғау 2 2
3.14 Кіріс жəне шығыс диагостикасы 2 2

4 Технологиялық модуль 2 12 14
4.1 Жобалау оқыту технологиясы-ХХІ ғасырдың 

білім беру технологиясы. Жобалау тех но-
логиясының мақсаттары. Жобаларды жіктеу

2 2

4.2 Қашықтықтан оқытудың жаңа формала-
ры (скринкаст, подкаст, вебинар). Ғылыми 
жəне оқу мазмұны бойынша ақпараттарды 
ғаламтор желісінде іздестіру технологи-
ялары

4 4

4.3 Мультимедия технологиясын пайдаланып 
білім беру процессін үстемелі (интенсивті) 
ету. Өз скринкасты қалай жазуға бола-
ды. YouTube-тан (Ютуб) роликтерді іздеу, 
көшіру жəне жөндеу. Freemake Video 
Converter (Фримэик Видео Конвентер) 
бағдарламасымен жұмыс. Білім алушының 
тақырыбы бойынша роликті іздеу, көшіру 
жəне жөндеу

4 4

4.4 Оnlinе іс-шараларды (веб-конференциялар 
жүйесін) ұйымдастырудың заманауи тех-
нологиялары. Интербелсенді оқытудың 
мультимедиялық технология құралдарын 
пайдаланатын оnline-лекциялар, вебинар-
лар. Өз вебинарыңды қалай жүргізуге бола-
ды. Оnwebinar.ru (онвебинар.ру) сервисімен 
жұмыс 

2 2

4.5 Ақпараттар базасын желіде сақтау, 
смартфон. PowerPoint (Пауэр Поинт) 
бағдарламасында кəсіби электронды курс 
құру. Power point бағдарламасымен жұмыс 

2 2

5 Вариативтік модуль 8 8
5.1 Тəрбиелік білім беру технологиялары; 

тəрбиелік білім беру технологияларының 
жіктелуі

5.2 Инклюзивті білім беру; инклюзивті білім 
беру технологиялары; қашықтықтан оқыту, 
инклюзивті білім берудің интербелсенді 
технологиялары

5.3 ТжКБ жүйесінде педагог қызметкерлерді 
аттестаттаудың ережесі

5.4 ТжКБ жүйесінде тұлғаға-бағыттап оқыту
5.5 Интерактивті технологиялар арқылы 

дəрістерді дайындаудың маңызы
5.6 SMART (СМАРТ) білім берудегі SMART 

(СМАРТ) оқулықтар. Контенттің жаңа па-
радигмасы

5.7 Кластерлік тəсіл əлеуметтік серіктестік түр 
ретінде

5.8 Білім алушыларды ерекше қажеттіліктеріне 
сəйкес оқытуда жекелей оқытуға жобалық-
зерттеушілік қызметіне тьюторлық 
жетекшілік ету
Барлығы: 16 8 30 8 4 4 2 4 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 22-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беруде заманауи педагогикалық жəне SMART-технологияларды 

(СМАРТ) пайдалану» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде заманауи педагогикалық жəне SMART-технологияларды (СМАРТ) пайдалану» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік 
білім (бұдан əрі - ТжКБ) беру ұйымдарының арнайы пəн оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама арнайы пəн оқытушылары заманауи педагогикалық жəне SMART-
технологияларды (СМАРТ) (Self Monitoring Analysis and reporting technology) (Селф Анализис 
энд Рипотинг Текнолоджи) (бұдан əрі - SMART) (СМАРТ) оқу-тəрбие процесінде қолдануға 
бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ жүйесін жаңғырту аясында арнайы пəн оқытушыларының 

педагогикалық жəне smart-технологиялар негізінде біліктіліктерін арттыру.
4. Бағдарламаның міндеттері:
1) тыңдаушыларды білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілермен таныстыру;
2) арнайы пəн оқытушыларының заманауи педагогикалық технологияларды пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру; 
3) ТжКБ тыңдаушылардың smart-технологияларды қолдануда білімін көтеріп, практикалық 

дағдыларын қалыптастыру.
3-тарау. Күтілетін нəтиже

6. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық акт негіздерін;
заманауи педагогикалық жəне SMART-технологияларды (СМАРТ) жəне оларды оқу 

процесіне енгізу жолдарын біледі;
2) мыналарды:
 ақпараттық жəне SMART-технологияларды (СМАРТ) ТжКБ ұйымдарындағы оқу процесінде 

қолдануды; 
оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін ТжКБ ұйымдарында жетілдіруді;
3) мыналарды:
оқу процесінде заманауи педагогикалық технологияларды қолдану дағдыларын;
SMART-технологиялардың (СМАРТ) көмегімен білім алушылардың шығармашылық 

ізденісін ұйымдастыру дағдыларын меңгереді.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс-шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсыпмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі- ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беруде заманауи педагогикалық жəне smart-технологияларды пайдалану» 

білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспары
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 6 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 
ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары

6 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 4 2 10

2.1
Зерттеушілік əрекетке негізделген кəсіби 
дамуды психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеу

2 2 4

2.2
Білім алушылардың девиантты жəне 
делинквентті мінез-құлықтарының алдын 
алу шаралары

2 2

2.3
Білім беру мазмұнын жаңарту практика-
сында педагогикалық-психологиялық сүйе-
мелдеуде заманауи технологиялардың ролі

2 2 4

3 Мазмұндық модуль 6 20 2 6 2 4 2 42

3.1
ТжКБ жүйесінде заманауи педагогикалық 
жəне SMART-технологияларды (СМАРТ) 
қолдану

6 6

3.2 Өндірістік оқыту саласында жобалау əдісін 
қолдану. 2 2 4

3.3 ТжКБ оқу-тəрбие процессінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану 2 2 4

3.4
Кəсіби құзыретті маман даярлауда сыни 
тұрғысынан ойлау стратегияларының 
маңызы

2 2 4

3.5
ТжКБ ұйымдарында интерактивті онлайн 
шараларды ұйымдастыруға арналған жаңа 
технологиялар

2 2 4

3.6 ТжКБ жүйесінде тьюторлық қолдауды 
ұйымдастыру 2 2

3.7 Құзыреттілікке бағытталған модулді жұмыс 
оқу бағдарламасы 4 4

3.8 ТжКБ мазмұнын жаңғырту жағдайындағы 
мобилді жəне smart оқыту 4 4

3.9 Арнайы пəн сабақтарында SMART-
құрылғыларды (СМАРТ) қолдану 4 4

3.10 Шағын сабақтың таныстырылымы 4 4

3.11
Тыңдаушылардың қалыптасқан кəсіби 
құзыреттіліктерін анықтау (кіріс жəне шығыс 
тестілеу)

2 2

4 Технологиялық модуль 4 8 2 14

4.1 Оқу процесінде веб-сервистерді тиімді 
қолдану 4 4

4.2
Білім беруде SMART (СМАРТ) жəне 
InterWrite (ИнтерРайт) интерактивті техноло-
гияларын қолдану

2 2 4

4.3 ТжКБ ұйымдарында денсаулық сақтаушы 
ортаны дамыту. 2 2

4.4 Интернет желісінде ақпаратты іздеудің 
тиімді тəсілдері 2 2

4.5
Дамыту жəне түзету техникалары мен тех-
нологиялары білім берудің қолдаушы фак-
торы ретінде

2 2

5 Вариативтік модуль 8 8

5.1 Робототехниканың даму тарихы. 
Робототехниканың негіздері

5.2 ТжКБ жүйесінде педагогикалық 
қызметкерлерді аттестаттаудың ережесі

5.3 Электронды үкімет жəне электронды 
қызметтер 

5.4 Тұлғаға бағытталған оқыту ТжКБ жүйесінде

5.5 Педагогикалық менеджмент жəне басқару 
функциялары.

5.6 Smart Board (СМАРТ Боард) құралдары. 
Сурет салуға арналған құралдар

5.7 Интерактивті технологиялар арқылы 
дəрістерді дайындаудың ерекшелігі

5.8 Ойын технологиялары
Барлығы: 14 8 32 4 6 6 2 2 4 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 23-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Арнайы пəндерді 
оқыту процесінде білім алушылардың базалық жəне кəсіби құзыреттерін 

қалыптастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Арнайы пəндерді 
оқыту процесінде білім алушылардың базалық жəне кəсіби құзыреттерін қалыптастыру» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік 
білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының арнайы пəн оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама арнайы пəндер циклы бойынша оқу-тəрбие процесін жобалау жəне жүзеге 
асыруда заманауи тəсілдемелері бойынша қажетті ауқымдағы білім алуға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты арнайы пəндерді оқыту процесінде базалық жəне кəсіби 

құзыреттерді қалыптастыруды қамтамасыз ететін ТжКБ ұйымдары оқытушыларының кəсіби 
құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. 

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ саласындағы мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыттарын жүзеге асыру 

механизмдері туралы білімді жүйелеу жəне қазақстандық білім беруді жаңғырту əдіснамасының 
маңыздылығын түсінуге ықпал ету; 

2) ТжКБ оқу-тəрбиелік процесін психологиялық-педагогикалық қолдаудың маңыздылы 
туралы арнайы пəн оқытушаларында түсінік қалыптастыру;

3) ТжКБ жаңарту жағдайында білім беру процесін жүзеге асыру сұрақтары бойынша білімді 
тереңдету жəне жалпылау, арнайы пəндерді тиімді оқытуды ұйымдастыру үшін қажетті жаңаша 
тəсілдерді қолдану негізінде кəсіби құзіреттілікті дамыту;

4) арнайы пəндерді оқыту құзыреттілігін арттыру үшін ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны (бұдан əрі - АКТ) қолдана отырып, сандық білім беру ресурстарын пайдалану 
дағдыларын қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
білім беру саласындағы, оның ішінде ТжКБ мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың негізгі 

механизмдерін;
арнайы пəндер бойынша оқыту стандарты, оқу бағдарламасының мазмұнын, АКТ пай-

даланылатын оқу-əдістемелік кешендер, оқыту процесін ұйымдастырудағы жаңа тəсілдерді: 
арнайы пəндерді оқу мен оқыту құралдары, əдістері мен формаларын;

білім беру мазмұнының жаңаруы жəне білім алушылардың жас ерекшеліктері жəне олардың 
ерекше білімділік қажеттіліктері бойынша оқыту əдістерінің өзара байланысы мəнмəтінінде 
арнайы пəндер бойынша білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің 
маңыздылығын;

ТжКБ жаңғыруы жағдайында білім беру процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін; 
оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи тəсілдерін: оқыту мен оқудағы 

қалыптастырушы жəне жиынтық бағалаудың мақсатын, білім алушылардың сыни ойлауын 
дамытуға бағытталған əдістер мен тəсілдер, оқу стратегиялар жүйесін;

арнайы пəндерді оқытудағы сандық білім беру ресурстарын пайдалану əдістерін біледі;
2) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарындағы оқу-тəрбие процесінің тиімділігін арттыру үшін интерактивті қарым-

қатынас əдістерін, оқыту мен оқудағы жаңаша тəсілдерді;
білім алушыларға тапсырмалар жиынтығын қалыптастыру, білімді меңгеру сапа-

сын қамтамасыз ететін, Блум таксономиясына сəйкес əртүрлі деңгейлік тапсырмаларды 
құрастыруды;

білім алушылардың сыни ойлауын дамытуға бағытталған, оқыту процесінде білім 
алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытудағы əдістер мен тəсілдерді қолдана алады;

3) мыналарды: 
білім беру процесін ұйымдастырудағы мəселелерді жəне оларды шешу жолдарын 

бағалау білігін;
арнайы пəндерді тиімді оқытуды ұйымдастыруға арналған қажетті базалық жəне кəсіби 

құзыреттіліктерді;
білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда барлық тəсілдерді салыстыру дағдыларын, 

білім алушылардың сыни ойлауын дамыту үшін тəсілдерді тиімді пайдалану дағдыларын;
кəсіби желілік қоғамдастықтағы өзара əрекеттестік жəне арнайы пəндерді оқытудағы 

сандық білім беру ресурстарының технологиялық мүмкіндіктерін жəне дидактикалық бағалау 
тəсілдерін меңгереді.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі- ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты құрайды. Білім 
беру процесі ОТҚ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТҚ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі рет қысқартылады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатындағы білім беру процесін ұйымдастыруда: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс 
жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан кейін - ОƏК) тыңдаушылардың жоба жұмыстарының 
тақырыптары, тест тапсырмалары, өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Арнайы пəндерді оқыту процесінде білім алушылардың базалық жəне кəсіби 

құзыреттерін қалыптастыру» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар

№ Сабақ тақырыптары

Дə
рі

с
Та

ңд
ау

 д
əр

іс
і

Пр
ак

ти
ка

лы
қ ж

ұм
ы

с
Тр

ен
ин

г
Се

ми
на

р
Кө

ш
пе

лі
 п

ра
кт

ик
ал

ы
қ с

аб
ақ

Дө
ңг

ел
ек

 ү
ст

ел
Ш

ағ
ы

н-
са

ба
қт

ы
 қо

рғ
ау

Ж
об

а 
қо

рғ
ау

Қо
ры

ты
нд

ы
 те

ст
іл

еу
Ба

рл
ы

ғы

1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 

ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 4 2 10
2.1 ТжКБ ұйымдар жағдайында оқу- тəрбие іс-

əрекетін ұйымдастырудың психологиялық-
педагогикалық ерекшеліктері

2 2

2.2 Ерекше білім алу қажеттіліктері бар білім 
алушыларды оқытудағы психологиялық-
педагогикалық тəсілдер

2 2 4

2.3 Арнайы пəндер сабақтарындағы білім беру 
ортасының психологиялық қауіпсіздігі

2 2

2.4 Арнайы пəндер сабақтарындағы білім беру 
ортасының психологиялық қауіпсіздігін 
жобалау

2 2

3 Мазмұндық модуль 4 14 6 4 4 2 4 2 2 42
3.1 Қазақстан

Республикасында ТжКБ жаңартудың зама-
науи тенденциялары

2 2

3.2 Арнайы пəндер оқытушысының 
инновациялық қызметі. Білім берудің зама-
науи тəсілдері

2 2 4

3.3 Ақпараттық технологияларды пайдала-
на отырып, заманауи оқу-əдістемелік 
кешендерді құрастырудың практикалық 
тəсілдері. Білім беру процесін 
ақпараттандыру жəне жүйелеу

2 2 4

3.4 Арнайы пəндерді оқытуда жаңа 
педагогикалық технологияларды қолдану

4 4

3.5 Арнайы пəндерді оқытуда ұзақ 
мерзімді жəне орта мерзімді жоспарлау 
ерекшеліктері

2 2 4

3.6 ТжКБ мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту 
нəтижелерін бағалаудың заманауи тəсілдері

2 2 4

3.7 Ықшамсабақ жəне жобалау. Арнайы пəндер 
бойынша оқу сабақтарының (қысқа мерзімді 
жоспарлау) тиімді жоспарын əзірлеу

2 2 4

3.8 Арнайы пəндерді оқыту процесінде білім 
алушылардың сыни ойлауын дамыту

2 2

3.9 Арнайы пəндер оқытушысының зерттеушілік 
практикасы: сабақты зерттеу (Lesson Study) 
(Лессон Стади) жəне іс-əрекеттегі зерттеу 
(Action Research) (Экшн Рисерч)

2 2

3.10 Арнайы пəндер сабақтарында оқу тап-
сырмаларын Б.Блумның таксономиясына 
сəйкес жобалау

2 2

3.11 Оқу сабақтарының үзінділерін панорамалық 
қорғау

4 4

3.12 Арнайы жəне жалпы білім беретін пəндердің 
арасындағы пəнаралық байланыс бəсекеге 
қабілетті маманды даярлау сапасын артты-
ру құралы ретінде

2 2

3.13 Жобаларды қорғау 2 2
3.14 Кіру/шығу диагностикасы 2 2
4 Технологиялық модуль 2 12 14
4.1 ТжКБ білім беру процесінде ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың ролі 
мен мүмкіндіктері

2 2

4.2 Сандық білім беру ресурстары. Стандартты 
бағдарламалық қамтамасыз ету 
құралдарымен пəн бойынша электрондық 
білім беру контентін жобалау технологиясы

4 4

4.3 Білім беру порталында, желілік 
педагогикалық қоғамдастықтағы өзара 
қарым-қатынас негіздері.
Пəн бойынша Ғаламтор желісіндегі ашық 
білім беру ресурстары

4 4

4.4 Сызықсыз құрылымды интерактивті 
мультимедиялық презентацияларды құруға 
арналған заманауи веб-қызметтер (Prezi.
com) (Прэзи.ком)

2 2

4.5 ТжКБ процесінде мобильді жəне смарт 
оқыту

2 2

5 Вариативтік модуль 8 8

5.1
Білім алушылардың базалық жəне кəсіби 
құзіреттіліктерін қалыптастыру факторы ретін-
де білім беру процесін технологияландыру 

5.2
Сыни ойлауды дамыту технологи-
ясы негізінде білім беру процесін 
ұйымдастырудың ерекшеліктері

5.3 Заманауи сабақты жетілдіру жолдары
5.4 Арнайы пəндерді оқуда білім алушылардың 

жобалау іс-əрекетін ұйымдастыру
5.5 Шеберлік сағаты:

Білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалау жүйесінің жаңа тəсілдері

5.6 Білім беру мазмұнының жаңаруы 
жағдайында педагогтердің ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар 
құзыреттіліктерін қалыптастыру негіздері

5.7 Педагогтердің Ғаламтор-қоғамдастықта 
өзара əрекеті кəсіби құзіреттілікті 
арттырудың шарты ретінде

5.8 Ұлттың зияткерлік əлеуетін дамыту факторы 
ретіндегі талантты жəне дарынды балалар-
мен жұмыс жүйесі 
Барлығы: 14 8 30 8 6 4 2 4 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 24-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Инновациялық білім 
беру технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім берудегі жаратылыстану-ма-
тематика пəндері оқытушыларының кəсіби-педагогикалық қызметін дамытудың 

құралы ретінде» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе 

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Инновациялық білім беру 
технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім берудегі жаратылыстану-математика пəндері 

оқытушыларының кəсіби-педагогикалық қызметін дамытудың құралы ретінде» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру 
(бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының кəсіптік жəне жаратылыстану - математика бағытындағы 
оқытушыларына қарастырылған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарының жаратылыстану-математика бағытындағы пəндер 
оқытушыларының іс-əрекеттің даму құралы ретінде инновациялық білім беру техноло-
гияларының кəсіби-педагогикалық дамуының құзіреттілік тəсіліне бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты инновациялық білім беру технологияларын қолдану үшін 

ТжКБ ұйымдарының жаратылыстану - математика бағытындағы оқытушыларының кəсіби 
құзыреттіліктерін арттыру. 

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) Қазақстан Республикасы білім беруді дамыту жүйесінің басым бағыттары мен болашағын 

сараптау;
2) жаратылыстану - математика бағытындағы пəндерді оқыту процессінде инновациялық 

білім беру технологияларын қолдану жағдайын психологиялық-педагогикалық тұрғыдан 
анықтау; 

3) инновациялық білім беру технологияларының мазмұнын қарастыру; 
4) жалпы білім беретін пəндерді оқытуда интернет сервистерін жəне «бұлтты», заманауи 

мультимедиа ресурстарын қолдану техникаларын меңгеру;
5) курс тақырыбы бойынша білім, білік, дағдыларын кеңейту жəне тереңдету. 

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ҚР білім беруді дамытудың басым бағыттары мен болашағын;
жаратылыстану - математика бағытындағы пəндерді оқыту процессінде инновациялық білім 

беру технологияларын қолданудың психологиялық-педагогикалық жағдайын; 
өз қызметінде рефлексия мен кері байланыстың қажеттілігін; 
білім беру технологияларының инновациялық мазмұны мен мəнін;
15 жасар білім алушының білім жетістігін бағалаудың (Programme for International Student 

Assessment) (Программ фор интернейшнл стюдент ассесмент) (бұдан əрі - PISA) (ПИЗА);
 PISA халықаралық зерттеулерінің бағыттарын біледі;
2) мыналарды:
модульдік технология негізінде оқу материалының мазмұнын құрылымдауды;
жаратылыстану - математика бағытындағы пəндерді оқытуда инновациялық білім беру 

технологияларын практикада қолдануды; 
оқытудың коллаборативті ортасын құруды;
ТжКБ ұйымдарында білім алушының оқу жетістіктерін критериалды бағалауды жүзеге 

асыруды;
кейс-тапсырма құруды қолдана алады; 
3) мыналарды:
жаратылыстану - математика бағытындағы пəндерді оқытуда интернет сервистер мен 

«бұлтты» заманауи мультимедиялық ресурстарды қолдану техникаларын;
бейсызықты құрылыммен интербелсенді мультимедиалық таныстырылым (Prezi.com) 

(Прэзи.ком) жасаудың техникасын меңгереді. 
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

8. Біліктілік арттыру курстары режимдері:
1) күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 1 қосымшасына 

сəйкес ұйымдастырылады. Екі апталық күндізгі курс мерзімі 80 сағатты, күндізгі бір апталық 
курс 40 сағатты қамтиды. Бір апталық күндізгі курста оқу-тақырыптық жоспарының мазмұны 
өзгеріссіз қалып, сағат саны 2 есеге қысқарады;

2) аралас режимдегі оқыту (Blended Learning) (Блендид Лёнинг) аралас курстың оқу-
тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 2 қосымшасына сəйкес ұйымдастырылады 
жəне оқытудың 3 кезеңінен тұрады: 24 сағат- күндізгі, 14 сағат- қашықтық, 42 сағат – өзіндік.

9. Күндізгі жəне аралас режимдегі білім беру процесін ұйымдастыруда, тыңдаушылардың 
білімін бақылау жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар 
(шағын іс-шаралар) таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

10. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін жүзеге асыру формалары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

11. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын 
сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені 
бірлесіп талқылау.

12. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Инновациялық білім беру технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім берудегі 

жаратылыстану-математика пəндері оқытушыларының кəсіби-педагогикалық қызметін 
дамытудың құралы ретінде» білім беру бағдарламасына 1-қосымшасы

Күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары
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Дə
рі

с
Та

ңд
ау

 д
əр

іс
і

Пр
ак

ти
ка

лы
қ ж

ұм
ы

с

Тр
ен

ин
г

Се
ми

на
р

Ш
еб

ер
лі

к с
ы

ны
бы

Кө
ш

пе
лі

 п
ра

кт
ик

ал
ы

қ с
аб

ақ
Ко

нф
ер

ен
ци

я
Дө

ңг
ел

ек
 ү

ст
ел

Ш
ағ

ы
н-

са
ба

қт
ы

 та
ны

ст
ы

ры
лы

мы
Ж

об
а 

қо
рғ

ау
Қо

ры
ты

нд
ы

 те
ст

іл
еу

Ба
рл

ы
ғы

1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен 

бекітілген ТжКБ жүйесіндегі 
мемлекеттік саясат пен стратеги-
ясы дамуының негізгі бағыттары 

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық 
модуль

8 2 10

2.1 ТжКБ ұйымдарда оқытушысының 
заманауи психологиялық портреті 

2 2

2.2 Когнитивтік психология - ТжКБ 
ұйымдарында жаратылыстану - 
математика бағытындағы пəндер 
оқытушыларының инновациялық 
қызметін дамытудың теориялық 
базасы

2 2

2.3 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқыту 
процессінде психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу

2 2

2.4 ТжКБ ұйымдарында ЖҚТБ ин-
фекцияларын, темекі шегу, 
маскүнемдік, нашақорлықтын 
алдын алу

2 2

2.5 ТжКБ ұйымдарында діни 
толеранттылық жəне этникалық 
сұрақтары

2 2

3 Мазмұндық модуль 4 12 4 2 4 8 2 4 2 42
3.1 Тұлғалық-құзыреттілік амал-

дарын енгізу жағдайында оқу 
процессін технологияландыру

2 2

3.2 Инновациялық білім беру 
технологияларының құрылымы 
мен мазмұны

2 2

3.3 Инновациялық білім беру техно-
логиялары ТжКБ ұйымдарында 
білім алушының кəсіби құзы-
реттілігін қалыптастыру құралы 

2 2

3.4 Модульдік оқыту 
технологиясының негізінде 
жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндер бойын-
ша оқу мазмұнын құрылымдау 
ерекшеліктері

2 2

3.5 ТжКБ ұйымдарындағы жаратылы-
стану - математика бағытындағы 
сабақтарда инновациялық білім 
беру технологияларын қолдану 

4 4

3.6 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқыту 
процессін метапəндік нəтижелер 
жəне пəндік жетістіктер үшін сын 
тұрғысынан ойлау технологиясын 
дамытудың мүмкіндіктері 

4 4

3.7 Педагогикалық шеберха-
налар технологиясы оқыту 
нəтижелерінің практикадағы 
жетістіктер құралы ретінде 

4 4

3.8 ТжКБ ұйымдарындағы жаратылы-
стану - математика бағытындағы 
пəндер оқытушыларының 
нəтижеге бағытталған, білім 
беру моделі қызметіндегі 
инновациялық тұрғыдан кəсіби 
тұлғалық дайындығы

2 2

3.9 15 жасар білім алушыдың 
білім жетістігін бағалаудың 
PISA (ПИЗА) халықаралық 
бағдарламасының 
тұжырымдамалық негіздері. 
Халықаралық зерттеу бағыттары. 
Тапсырма түрлері

2 2 4

3.10 Белсенді оқыту стратегиясы 
жəне мəселені ынтымақтаса 
шешу əдісі

4 4

3.11 Ықшам сабақтың шағын-
таныстырылымы (тақырып 
таңдау бойынша)

4 4

3.12 ТжКБ ұйымындағы білім 
алушының оқу жетістігін бағалау 
(критериалды бағалау, білім 
беру сапасын бағалау бойынша 
халықаралық зерттеулер

4 4

3.13 Тыңдаушылардың пəндік-
бақылау білімдері бойынша кіріс 
жəне шығыс тестілері

2 2

3.14 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқыту 
процессіндегі кейс-стади əдісін 
қолдану

2 2

4 Технологиялық модуль 14 14
4.1 (Prezi.com) (Прэзи.ком) желілік 

емес құрылымдарында 
интерактивті мультимедиялар-
ды құру үшін заманауи «бұлтты» 
сервисі

6 6

4.2 Жаратылыстану - матема-
тика бағытындағы пəндерді 
сабақтарында заманауи танысты-
рылымдарды қолдану жəне құру 

4 4

4.3 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқытуда 
мультимедиа технологияларын 
қолдану 

4 4

5 Вариативті модуль 8 8
5.1 Интернет желілеріндегі өзекті 

мəселелерді ТжКБ жаратылы-
стану - математика бағытындағы 
пəндер оқытушыларының өзара 
желілік қауымдастығын дамыту

5.2 Жаратылыстану - матема-
тика бағытындағы пəндер 
оқытушыларының практикалық 
зерттеушілігі: сабақтарды зерттеу 
(Lesson Study) (Лессон Стади) 
жəне əрекеттегі зерттеу (Action 
Research) (Экшн Рисерч) 

5.3 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқыту 
процессі ТжКБ ұйымдарында 
білім алушының зерттеушілік 
дағдыларын дамыту 

5.4 Блум таксономиясы ТжКБ 
ұйымдарындағы жаратылыста-
ну - математика бағытындағы 
пəндерді оқыту табыстылығын 
бағалау əдістемесі

5.5 Жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндер бойын-
ша ТжКБ ұйымдарында білім 
алушының жобалық-зерттеушілік 
қызметін тьюторлық қолдау

5.6 Пəнаралық кіріктіру негізінде 
жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндерді оқыту

5.7 оқытудағы басқарушылық жəне 
көшбасшылық. Көшбасшылықтың 
тұжырымдамалық негіздері

5.8 ТжКБ ұйымдарында білім 
алушының көшбасшылық 
қабілетін дамытуда 
рефлексиялық іскери ойындар 
жəне тренингтер
 Барлығы: 8 8 26 12 6 4 8 2 4 2 80

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Инновациялық білім беру технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім берудегі 

жаратылыстану-математика пəндері оқытушыларының кəсіби-педагогикалық қызметін 
дамытудың құралы ретінде» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына 2-қосымшасы

Аралас курстың оқу-тақырыптық жоспары

№ Сабақтың тақырыбы

Күндізгі 
оқыту

24 сағат

Қашық-
тықтан 
оқыту

14 сағат

Өзіндік 
оқыту

42 сағат
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 2 4 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 

ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
стратегиясы дамуының негізгі бағыттары 

2 4 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 2 2 6 10
2.1 ТжКБ ұйымдарда оқытушысының заманауи 

психологиялық портреті 
2 2

2.2 Когнитивтік психология – ТжКБ ұйымдарын-
да жаратылыстану - математика бағытын-
дағы пəндер оқытушыларының иннова ция-
лық қызметін дамытудың теориялық базасы

2 2

2.3 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді оқыту процессінде психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу

2 2

2.4 ТжКБ ұйымдарында ЖҚТБ инфекцияларын, 
темекі шегу, маскүнемдік, нашақорлықтын 
алдын алу

2 2

2.5 ТжКБ ұйымдарында діни толеранттылық 
жəне этникалық сұрақтары

2 2

3 Мазмұндық модуль 2 10 6 4 4 2 14 42
3.1 Тұлғалық-құзыреттілік амалдарын енгізу 

жағдайында оқу процессін технология-
ландыру

2 2

3.2 Инновациялық білім беру технология-
ларының құрылымы мен мазмұны

2 2

3.3 Инновациялық білім беру технологиялары 
ТжКБ ұйымдарында білім алушының кəсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру құралы 

2 2 2

3.4 Модульдік оқыту технологиясының негізінде 
жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндер бойынша оқу мазмұнын құрылымдау 
ерекшеліктері

6 6

3.5 ТжКБ ұйымдарындағы жаратылыстану 
- математика бағытындағы сабақтарда 
инновациялық білім беру технологияла-
рын қолдану 

4 4

3.6 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді оқыту процессін метапəндік 
нəтижелер жəне пəндік жетістіктер үшін 
сын тұрғысынан ойлау технологиясын 
дамытудың мүмкіндіктері 

2 2 2

3.7 Педагогикалық шеберханалар техноло-
гиясы оқыту нəтижелерінің практикадағы 
жетістіктер құралы ретінде 

2 2

3.8 ТжКБ ұйымдарындағы жаратылыста-
ну - математика бағытындағы пəндер 
оқытушыларының нəтижеге бағытталған 
білім беру моделінде инновациялық 
қызметке кəсіби тұлғалық дайындығы

2 2 4

3.9 15 жасар білім алушының білім жетістігін 
бағалаудың PISA (ПИЗА) халықаралық 
бағдарламасының тұжырымдамалық 
негіздері. Халықаралық зерттеу бағыттары. 
Тапсырма түрлері

2 2

3.10 Белсенді оқыту стратегиясы жəне мəселені 
ынтымақтаса шешу əдісі

2 2 4

3.11 Ықшам сабақтың шағын-таныстырылымы 
(тақырып таңдау бойынша)

4 4

3.12 ТжКБ ұйымындағы білім алушының оқу 
жетістігін бағалау (критериалды бағалау, 
білім беру сапасын бағалау бойынша 
халықаралық зерттеулер

2 2 4

3.13 Жаратылыстану математикалық пəндерді 
оқыту үдерісінде Кейс-стади əдісін пай-
далану

2 2

4 Технологиялық модуль 2 12 14
4.1 (Prezi.com) (Прези.ком) желілік емес 

құрылымдарында интерактивті мультиме-
дияларды құру үшін заманауи «бұлтты» 
сервисі

4 4

4.2 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді сабақтарында заманауи танысты-
рылымдарды қолдану жəне құру 

4 4

4.3 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді оқытуда мультимедиа технология-
ларын қолдану 

2 4 6

5 Вариативті модуль 2 6 8
5.1 Интернет желілеріндегі өзекті мəселелерді 

ТжКБ жаратылыстану - математика 
бағытындағы пəндер оқытушыларының 
өзара желілік қауымдастығын дамыту

5.2 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндер оқытушыларының практикалық 
зерттеушілігі: сабақтарды зерттеу 
LessonStudy (Лессон Стади) жəне əрекеттегі 
зерттеу Action Research (Экшн Рисерч)

5.3 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді оқыту процессі ТжКБ 
ұйымдарында білім алушының зерттеушілік 
дағдыларын дамыту 

5.4 Блум таксономиясы ТжКБ ұйымдарындағы 
жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндерді оқыту табыстылығын бағалау 
əдістемесі

5.5 Жаратылыстану - математика бағытындағы 
пəндер бойынша ТжКБ ұйымдарында білім 
алушының жобалық-зерттеушілік қызметін 
тьюторлық қолдау

5.6 Пəнаралық кіріктіру негізінде жаратылыстану 
- математика бағытындағы пəндерді оқыту

5.7 Оқытудағы басқарушылық жəне 
көшбасшылық. Көшбасшылықтың 
тұжырымдамалық негіздері

5.8 ТжКБ ұйымдарында білім алушының 
көшбасшылық қабілетін дамытуда 
рефлексиялық іскери ойындар жəне тре-
нингтер

5.9 Оқуға жетекшілік ету кеңестер 2 2
Барлығы: 2 10 8 4 6 6 2 42 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 25-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «CLIL (КЛИЛ) 
əдістемесі: жалпы білім беретін пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пəндік-

тілдік интеграцияланған оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Пəндік-тілдік кіріктірілген 
оқыту (CLIL) əдістемесі: ерекшеліктері, артықшылықтары, əдістері мен тəсілдері» тақы-
рыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім 
беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының жалпы білім беретін пəндер оқытушыларына арналған. 

2. Бағдарлама оқытушылардың оқыту процесінің негіздерін (мазмұн, тіл, коммуникация, 
таным) жəне CLIL (КЛИЛ) (Content and Language Integrated Learning (Контент энд Лангуидж 
Интегрейтид Ленинг), бұдан əрі – CLIL (КЛИЛ) бағдарламасы бойынша білім алушыларға 
арналған қолдау стратегияларын түсінуіне бағытталады. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарлама мақсаты педагогтердің өзін-өзі жетілдіруі мен кəсіби құзыреттіліктерінің 

деңгейін арттыру, педагогтердің кəсіби жəне мəдени тұрғыдан дамуына ықпал ету, CLIL 
əдістемесін енгізу тиімділігін қамтамасыз ету. 

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының мазмұны жəне білім 

алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптармен танысу жəне оны қолдану;
2) CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша пəндерді оқыту процесінде психологиялық-

педагогикалық, əдістемелік білімдер мен жүйелі құрылған жұмыс жоспарын жəне инновациялық 
технологияларды қолданудың негізгі жолдарын меңгерту жəне қолдану;

3) жаңартылған білім беру жүйесінің негізгі талабы бойынша оқытушылардың CLIL (КЛИЛ) 
əдістемесі бойынша пəндерді оқыту барысында белсенді жəне интербелсенді əдістер мен за-
манауи білім беру технологияларын қолдануына ықпал ету;

4) оқытушылардың CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша пəндерді оқыту барысында ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалануға баулу; 

5) CLIL (КЛИЛ) бағдарламасы (мазмұн, тіл, коммуникация, таным) бойынша сабақ беру 
əдістемесін көрсету.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
мыналарды:
 пəндік-тілдік кіріктірілген оқыту əдістемесі, оны қолдану түрлері мен тəсілдері туралы; 
 CLIL (КЛИЛ) бағдарламасын енгізудің ерекшеліктері, басымдылықтары, мазмұнын, əдіс-

тəсілдерін біледі.
мыналарды:
 пəннің мазмұнын меңгеру мен тілдік дағдыларды дамыту кезінде білім алушыларға қолдау 

көрсету бойынша негізгі тəсілдердін;
 оқу-тəрбие процесін ұйымдастырудың түрлі кезеңдерінде пəндік-тілдік кіріктірілген оқытуды 

ендіру үшін жоспарлаудың негізгі ұстанымдарын қолдана алады;
мыналарды:
 пəндік-тілдік кіріктірілген оқытудағы бағалау əдістерін;
 пəндік-тілдік кіріктірілген оқыту əдістемесін меңгереді.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
A) нормативтік құқықтық;
B) психологиялық-педагогикалық;
C) мазмұндық;
D) технологиялық;
E) вариативтік.
7. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін өзгертіледі. 

Вариативті модульдің тақырыптары тыңдаушыларға сауалнама жүргізу арқылы анықталады.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

8. Біліктілік арттыру курстары режимдері:
 Біліктілік арттыру курстары режимдері:
1) күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 1 қосымшасына 

сəйкес ұйымдастырылады. Екі апталық күндізгі курс мерзімі 80 сағатты, күндізгі бір апталық 
курс 40 сағатты қамтиды. Бір апталық күндізгі курста оқу-тақырыптық жоспарының мазмұны 
өзгеріссіз қалып, сағат саны 2 есеге қысқарады;

2) аралас режимдегі оқыту (Blended Learning) (Блендид Лёнинг) аралас курстың оқу-
тақырыптық жоспары бойынша Бағдарламаның 2 қосымшасына сəйкес ұйымдастырылады 
жəне оқытудың 3 кезеңінен тұрады: 24 сағат- күндізгі, 14 сағат- қашықтық, 42 сағат – өзіндік.

9. Күндізгі жəне аралас режимдегі білім беру процесін ұйымдастыруда, тыңдаушылардың 
білімін бақылау жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар 
(шағын іс-шаралар) таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

10. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсырмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін жүзеге асыру түрлері мен əдістері, оқыту нəтижелерін 
бағалау критерийлері

12. Білім беру процесіне оқытудың интерактивті əдістері енгізіледі: практикалық жұмыс, 
тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік 
ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың ОƏК беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «CLIL (КЛИЛ) 
əдістемесі: жалпы білім беретін пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пəндік-

тілдік интеграцияланған оқыту» білім беру бағдарламасына 1-қосымша

Күндізгі курстың оқу-тақырыптық жоспары

№ Сабақ тақырыптары
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1 Нормативті-құқықтық модуль 2 2 2 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен 

бекітілген ТжКБ жүйесіндегі 
мемлекеттік саясат пен стратегиясы 
дамуының негізгі бағыттары 

2 2 2 6

(Жалғасы 20-бетте) 

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 
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2 Психологиялық-педагогикалық 
модуль 4 2 2 2 10

2.1 Оқу-тəрбие процесін жаңғыртуда 
психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеу құралдары

2 2

2.2 Оқу-тəрбие процесіне инноваци-
яларды ендіруде педагогикалық-
психологиялық тұрғыдан қолдау

2 2 4

2.3 Адам қажеттілігі туралы Маслоу 
теориясы 2 2

2.4 Көптілдік -көпмəдениетті тұлғаның 
қалыптасу негізі 2 2

3 Мазмұндық модуль 4 8 4 4 2 6 2 2 6 2 2 42
3.1 Қазақстан Республикасында 

көптілді білім беруді дамытудың 
стратегиялық бағыттары, 
халықаралық стандарттарға шолу. 
Жалпыеуропалық тіл құзыреттілігін 
бағалау жүйесі

2 2

3.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі негізінде 
оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру 
ерекшеліктері

2 2 4

3.3 Пəндік-тілдік кіріктірілген сабақтарда 
сыни тұрғыдан ойлау стратеги-
ясын дамыту. Блум таксономи-
ясы оқытудың жетістігін бағалау 
əдістемесі ретінде

2 2 4

3.4 Білім алушылардың тілдік жəне 
коммуникативтік дағдыларын дамыту 
мен жетілдіру

2 2

3.5 Пəн мен тілді кіріктіре оқытуды 
оңтайландыру 2 2

3.6 CLIL (КЛИЛ) жағдайында тілді оқыту 
ерекшеліктері. Тілдік дағдыларды 
дамытудағы түрлі əдіс-тəсілдер

2 4 6

3.7 Оқу-тəрбие процесінің ажырамас 
бөлігі ретіндегі білім алушылардың 
көпмəдени құзыреттілігін 
қалыптастыру

2 2 4

3.8 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі негізінде 
көпмəдени компонентті жүзеге асы-
ру жолдары. 

2 2 4

3.9 Пəндік-тілдік кіріктірілген оқытуға 
арналған оқу материалдары: негізгі 
ұстанымдар мен талаптар

2 2 4

3.10 Түрлі пəндер мысалында CLIL 
(КЛИЛ) үлгісін практикада қолдану 
ерекшеліктері

4 2 2 2 10

4 Технологиялық модуль 2 2 2 2 2 2 2 14
4.1 Пəндік-тілдік кіріктірілген оқытуға 

арналған білім беру контентін жоба-
лау технологиясы

2 2 2 6

4.2 Бір сабақтың үлгісінде сандық білім 
беру қорын жобалау 2 2 4

4.3 Білім беру порталдары 
мен педагогикалық желілік 
қоғамдастықтармен жұмыс негіздері

2 2

4.4 Инновациялық технологиялар: 
білім берудегі STEM-технологиялар 
(СТЭМ) (Science Technology 
Engineering Maths) (Cайнс 
Технолоджи Инжиниринг Матс)

2 2

5 Вариативті бөлім 8 8
5.1 CLIL əдістемесі бойынша 

аутентикалық мəтінмен жұмыс жа-
сау түрлері

5.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесін қолдана 
отырып оқу-тəрбие процессін 
бағалау ерекшеліктері: оқытудың 
əр кезеңіндегі бағалау үлгілері мен 
əдістері

5.3 Білім алушылардың сөйлеу 
дағдысын дамыту: пəн бойынша 
сөздік қорын белсендіру амалдары 
мен тəсілдері

5.4 Көптілді білім беру жағдайында 
оқытушыны кəсіби тұрғыдан 
жетілдіру менторлық кері байланыс 
əдісі ретінде

5.5 Көпмəдени құзыреттілік пен оны 
оқу-тəрбие процесіне қалыптастыру 
ерекшеліктері

5.6 CLIL (КЛИЛ) жағдайында 
коллаборативті жұмыс түрлері

5.7 (Lesson study) (Лессон стади) 
конструктивті оқыту философия-
сы ретінде

5.8 Оқытушының кəсіби қызметін өзіндік 
талдауы, өзін-өзі бағалау жəне 
рефлексия
Барлығы: 10 8 10 8 10 4 8 4 8 6 2 2 80

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«CLIL (КЛИЛ) əдістемесі: жалпы білім беретін пəндерді ағылшын тілінде оқыту 

процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту» білім беру бағдарламасына 2-қосымша

Аралас курстың оқу-тақырыптық жоспары

№ Сабақ тақырыптары
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1 Нормативті-құқықтық модуль 2 4 6
1.1 Нормативтік құқықтық актілермен 

бекітілген ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік 
саясат пен стратегиясы дамуының негізгі 
бағыттары 

2 4 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 2 2 6 10
2.1 Білім беру процесін жаңғыртуда 

психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеу құралдары

2 2

2.2 Білім беру процесіне инновацияларды 
ендіруде педагогикалық-психологиялық 
тұрғыдан қолдау

2 2

2.3 Адам қажеттілігі туралы Маслоу те-
ориясы 

2 2

2.4 Көптілдік -көпмəдениетті тұлғаның 
қалыптасу негізі

2 2 4

3 Мазмұндық модуль 4 4 2 4 2 2 4 20 42
3.1 ҚР көптілді білім беруді дамытудың 

стратегиялық бағыттары, халықаралық 
стандарттарға шолу. Жалпыеуропалық 
тіл құзыреттілігін бағалау жүйесі (CEFR)

2 2 4

3.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі негізінде оқу 
процесін ұйымдастыру ерекшеліктері

2 2 4

3.3 Пəндік-тілдік кіріктірілген сабақтарда 
сыни тұрғыдан ойлау стратегиясын 
дамыту. Блум таксономиясы оқытудың 
жетістігін бағалау əдістемесі ретінде

2 2 4

3.4 Білім алушылардың тілдік жəне 
коммуникативтік дағдыларын (BICS жəне 
CALP) дамыту мен жетілдіру

2 2 2 6

3.5 Пəн мен тілді кіріктіре оқытуды 
оңтайландыру 

2 2 2

3.6 CLIL жағдайында тілді оқыту 
ерекшеліктері. Тілдік дағдыларды 
дамытудағы түрлі əдіс-тəсілдер

2 2 4

3.7 Оқу процесінің ажырамас бөлігі 
ретіндегі білім алушылардың көпмəдени 
құзыреттілігін қалыптастыру

2 2

3.8 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі негізінде 
көпмəдени компонентті жүзеге асыру 
жолдары

2 2 4

3.9 Пəндік-тілдік кіріктірілген оқытуға 
арналған оқу материалдары: негізгі 
ұстанымдар мен талаптар

2 2

3.10 Түрлі пəндер мысалында CLIL 
(КЛИЛ) үлгісін практикады қолдану 
ерекшеліктері

2 2 4 8

4 Технологиялық модуль 2 4 2 6 14
4.1 Пəндік-тілдік кіріктірілген оқытуға 

арналған білім беру контентін жобалау 
технологиясы

2 2 2 6

4.2 Бір сабақтың үлгісінде сандық білім беру 
қорын жобалау

2 2 4

4.3 Білім беру порталдары 
мен педагогикалық желілік 
қоғамдастықтармен жұмыс негіздері

2 2

4.4 Инновациялық технологиялар: білім 
берудегі STEM-технологиялар (СТЭМ) 
(Science Technology Engineering Maths) 
(Cайнс Технолоджи Инжиниринг Матс)

2 2

5 Вариативті бөлім 2 6 8
5.1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша 

аутентикалық мəтінмен жұмыс жасау 
түрлері

5.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесін қолдана отырып 
оқыту барысында бағалау ерекшеліктері: 
оқытудың əр кезеңіндегі бағалау үлгілері 
мен əдістері

5.3 Білім алушылардың сөйлеу дағдысын 
дамыту, пəн бойынша сөздік қорын 
белсендіру

5.4 Көптілді білім беру жағдайында 
оқытушыны кəсіби тұрғыдан жетілдіру 
менторлық кері байланыс əдісі ретінде

5.5 Көпмəдени құзыреттілікті оқу процесінде 
қалыптастыру ерекшеліктері 

5.6 CLIL (КЛИЛ) жағдайында коллаборативті 
жұмыс түрлері

5.7 «Lesson study» - конструктивті оқыту 
философиясы

5.8 Оқытушының кəсіби қызметін өзіндік тал-
дауы, өзін-өзі бағалау жəне рефлексия. 

5.9 Кеңес беру арқылы оқытуды сүйемелдеу 2 2
Барлығы: 8 8 2 4 2 4 8 2 42 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 26-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Жаратылыстану-
ғылыми пəндерді оқыту процесінде техникалық жəне кəсіптік білім беру 

ұйымдарында білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін тьюторлық 
сүйемелдеу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Жаратылыстану-ғылыми 

пəндерді оқыту процесінде техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында білім 
алушылардың жобалау-зерттеу қызметін тьюторлық сүйемелдеу» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі 
- ТжКБ) ұйымдарының ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пəн мұғалімдеріне ұсынылған. 

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметінде 
тьюторлық жетекшілік етуде құзыреттілік тəсілге бағытталған. 

Тьюторлық сүйемелдеу – бұл білім алушыны оның индивидуалды қозғалысында, жоба-
лау жəне білім беру бағдарламасын құру, өмірлік таңдаудың түрлі жағдайларында оңтайлы 
шешімдерді қабылдауға үйрету.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында білім алушылардың 

жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік етуде ғылыми-жаратылыстану 
бағытындағы педагогтің кəсіби құзыреттілігін жетілдіру. 

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) ТжКБ жүйесін жаңғырту шеңберінде ТжКБ жүйесінің даму болашағын жəне басым 

бағыттарын талдау; 
2) білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік етуде 

психологиялық-педагогикалық жағдайларды анықтау; 
3) білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 

мазмұны мен мəнін меңгеру; 
4) білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік ету процессін 

жүзеге асыруда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан əрі - АКТ) қолдану 
артықшылықтарын анықтау; 

5) курс тақырыбы бойынша тыңдаушылардың білім жəне білік дағдыларын кеңейту жəне 
тереңдету. 

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Тыңдаушылар курс соңында: 
1) мыналарды:
Қазақстандық білім беру мазмұнын жаңарту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

басымдық бағыттарын; 
ТжКБ жаңғыртуда тұжырымдамалық; 
білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 

психологиялық-педагогикалық негіздерін; 
«тьюторлық жетекшілік ету» түсінігінің мазмұнын жəне мəнін; 
білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 

теориялық негіздерін үлгілеуді; 
білім алушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау ұстанымдарын; 
білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік ету үшін 

тиімді инновациялық білім беру технологияларын жəне оқытудың интерактивті əдістерін 
жүзеге асыруды біледі; 

2) мыналарды:
пəнаралық сабақтастықты іске асыру мақсатында ғылыми-жаратылыстану бағытындағы 

пəндерді ресурстармен қамтамасыз ету жəне оқу-əдістемелік материалдарын; 
білім беру мазмұнын жаңарту мəнмəтінінде ғылыми-жаратылыстану бағытының мазмұнын, 

құрылымындағы ерекшеліктерін; 
білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік ету процессін 

үлгілеуді; 
білім алушылардың жобалық-зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілікті жүзеге 

асыру үшін оқытудың интерактивті əдістерін, білім беруде инновациялық жəне ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды тиімді қолдануды; 

ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пəндерді оқыту процессінде білім алушылардың 
зерттеушілік дағдыларын дамытуды; 

білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жəне тиімді оқытуды қолдауды жəне 
салыстыруды; 

ғылыми-жаратылыстану бағытында білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамытуды қалыптастыруға тапсырмалар құруды;

 зерттеу сабақтарының кезеңдеріне панорамалық қорғау жүргізуді қолдана алады;
3) мыналарды:
білім алушылардың зерттеушілік-жобалық қызметіне тьюторлық жетекшілік ету дағдыларын; 
панорамалық сабақ кезеңін қорғау үшін таныстырылымдық дағдылары; Lesson Study 

(Лессон Стади) зерттеу сабағын талдау жəне жобалау дағыларын; 
білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды іске асыру дағдыларын; 
PISA (ПИЗА) (Programme for International Student Assessment) (Программ фор интернейшнл 

стюдент ассесмент) форматындағы тапсырмалар құру əдістерін меңгереді.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама келесі модульдерден тұрады:
1) нормативтік құқықтық;
2) психологиялық-педагогикалық;
3) мазмұндық;
4) технологиялық;
5) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары кіріс сауалнамасы барысында анықталады
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 
беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс, шағын сабақтар (шағын іс-шаралар) 
таныстырылымы жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсыпмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың ОƏК беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: практикалық 
жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік 
ойындар, кейс əдісі, бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың оқу-əдістемелік кешенінде (ОƏК) беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Жаратылыстану-
ғылыми пəндерді оқыту процесінде техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін тьюторлық сүйемелдеу» білім беру 

бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 4 2 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 
ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен 
даму стратегиясының негізгі бағыттары

4 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 6 10

2.1
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 
психологиялық аспектілері 

2 2 4

2.2
Ерекше қажеттіліктері бар білім алушылар-
мен жекелей жұмыс жасауда тьюторлық 
жетекшілік ету 

2 2

2.3
Білім алушылардың зерттеушілік-жобалық 
қызметіне тьюторлық жетекшілік етуге 
құзыреттілік тұрғыдан қамтамасыз етуді 
іске асыру

2 2 4

3 Мазмұндық модуль 6 18 2 4 2 2 4 2 2 42

3.1
ТжКБ модернизациялау мəнмəтініндегі 
Ғылыми-жаратылыстану» пəндерді оқыту 
ерекшеліктері

2 2

3.2

«Тьюторлық жетекшілік ету» түсінігінің 
мазмұны жəне мəні. 
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 
теориялық негіздерін үлгілеу. Тьюторлық 
практика түрлері

2 2 4

3.3
ТжКБ білім алушыларының əрекетіне 
жобалық-зерттеушілік жетекшілік ету моделі 
(тақырып таңдау бойынша)

4 4

3.4
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік ету 
процессін жоспарлау əдістемесі (тақырып 
таңдау бойынша)

4 4

3.5
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік етудің 
түрлері мен əдістері
(тақырып таңдау бойынша)

4 4

3.6
(Lesson study) (Лессон стади) зерттеу 
сабағын талдау жəне жобалау ерекшеліктері 
«Металдар» тақырыбы 

4 4

3.7
PISA (ПИЗА) халықаралық зерттеулеріне 
сəйкес ғылыми-жаратылыстану 
сауаттылығын бағалау жəне дамыту 

4 4

3.8

Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметінің нəтижесін критериалды 
бағалау тəсілдері («Ақуыз. Құрылысы 
мен функциялық қызметі», «Қоғам жəне 
табиғатпен өзара байланыс»
«Жылу двигательдері. Жылу 
двигательдерінің «ПƏК», «Металдар 
коррозиясы жəне олармен күресу» 
тақырыптарында мысал ретінде)

2 2 4

3.9
Дөңгелек үстел «ТжКБ ұйымдарында 
білім алушылардың жобалық əрекетіне 
тьюторлық жетекшілік етуді ұйымдастыру: 
мəселелері, шешу жолдары»

2 2

3.10
Конференция «ТжКБ модернизациясы 
мəнмəтінінде білім алушылардың жобалық-
зерттеушілік əрекетіне тьюторлық жетекшілік 
етудің теориясы жəне практикасы»

2 2

3.11 Сабақтың шағын таныстырылымы - Ықшам 
сабақ (тақырып таңдау бойынша) 4 4

3.12 Жоба қорғау 2 2
3.13 Қорытынды тестілеу 2 2
4 Технологиялық модуль 14 14

4.1
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік етуде 
ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды қолдану 

4 4

4.2
Оқу мультимедиялық ресурстарды қолдану 
мүмкіндіктері. Сызба, кесте, диаграммалар-
мен жұмыс

6 6

4.3 Ғылыми-жаратылыстану пəндерін оқытуда 
смарт жəне мобильді оқыту 4 4

5 Вариативті модуль 8 8

5.1
Білім алушылардың жобалық-зерттеушілік 
қызметіне тьюторлық жетекшілік ету 
процессінде ынтымақтастық орта жəне 
белсенді өзара əрекет құру 

5.2
Білім алушыларды ерекше қажеттіліктеріне 
сəйкес оқытуда жекелей оқытуға жобалық-
зерттеушілік қызметіне тьюторлық 
жетекшілік ету

5.3 Кəсіби практиканы ұйымдастыруда 
тьютордың жұмыс түрі мен əдістері 

5.4 ТжКБ ұйымдарында білім алушыларының 
оқу қызметіне тьюторлық жетекшілік ету 

5.5 Білім алушылардың сыныптан тыс 
қызметіне тьюторлық жетекшілік ету 

5.6 «Технопарк» жобасына тьюторлық 
жетекшілік ету процесін модельдеу

5.7 «Робототехника» жобасына тьюторлық 
жетекшілік ету процесін модельдеу

5.8 «Химия жəне косметика» жобасына 
тьюторлық жетекшілік ету процесін мо-
дельдеу
Барлығы: 14 8 34 8 4 2 2 4 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 27-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдары басшыларының құқықтық құзыреттілігін дамыту» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдары басшыларының құқықтық құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі - ТжКБ) 
беру ұйымдарының басшыларына арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйым басшыларының құқықтық құзыреттілік негізінде ұйымдас-
тырушылық-басқарушылық шеберлігін жетілдіруіне бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ ұйымдары басшыларының құқықтық мəселелер жəне 

білім беру саласындағы заңнама бойынша құзыреттілігін дамыту табылады. 
4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ басқаруға арналған қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді зерделеу;
2) ТжКБ саласындағы қолданыстағы заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің нақты 

ерекшеліктері бойынша білімдерін кеңейту;
3) білім беру саласындағы құқықтық мəселелер мен заңнама бойынша колледж 

басшыларының кəсіби құзырлылығын арттыру;
4) ТжКБ саласындағы қолданыстағы заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің жүзеге 

асыру білімдері мен дағдыларын қалыптастыру;
5) ТжКБ саласындағы қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілердің орындалуын 

басқару мен бақылау бойынша тəсілдерін қалыптастыру.
3-тарау. Күтілетін нəтиже

5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ саласындағы заңнамаларды;
ТжКБ ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құжаттамаларды біледі;
2) мыналарды: 
ТжКБ ұйымдарының жұмысын реттейтін заңдарды;
ТжКБ ұйымдарының жұмысын реттейтін түрлі заңдар өзара іс-қимылды жүзеге асыруды;
қызметтерінің ерекшеліктерін ескере отырып, ТжКБ ұйымдарының жұмысын реттейтін 

заңдар мен ережелерді қолдана алады;
3) мыналарды:
 ТжКБ ұйымдарының жұмысын реттейтін заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің жүзеге 

асыру нысандары мен əдістерін меңгереді.
4-тарау. Бағдарлама мазмұны

6. Бағдарлама 6 модульден тұрады:
1) нормативті-құқықтық;
2) басқарушылық;
3) психологиялық-педагогикалық;
4) мазмұндық; 
5) технологиялық;
6) вариативтік.
7. Модульдердің мазмұнында осы Бағдарламаның қосымшасында келтірілген оқу-

тақырыптық жоспарына (бұдан əрі - ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады.
8. Тыңдаушылардың қажеттілігіне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 сағатқа дейін 

өзгертіледі. Вариативті модульдің тақырыптары тыңдаушыларға сауалнама жүргізу арқылы 
анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. Білім 

беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курста ОТЖ мазмұны өзгеріссіз 
қалып, сағат саны екі есеге қысқарады.

10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде, тыңдаушылардың білімін бақылау жəне 
бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалық жұмыс жəне қорытынды тестілеу жүргізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, тест тапсыпмалары, 
тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде 
(бұдан əрі - ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері, оқыту 
нəтижелерін бағалау критерийлері

12. Білім беру процесі оқытудың интерактивті əдістері арқылы жүзеге асырылады: 
практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конференция, дөңгелек үстел, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылау.

13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
қорытынды бақылауға сəйкес Бағдарлама мазмұнын игерудің параметрлері мен бағалау 
критерийлері жасалады жəне олар курстың ОƏК беріледі.

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары басшыларының құқықтық 

құзыреттілігін дамыту» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 Нормативтік-құқықтық модуль 6 6

1.1
Нормативтік құқықтық актілермен бекітілген 
ТжКБ жүйесіндегі мемлекеттік саясат пен даму 
стратегиясының негізгі бағыттары

6 6

2 Басқарушылық модуль 6 2 4 12
2.1 Қазақстан Республикасы Заңдарының еңбек ресурста-

рын дайындау бойынша ТжКБ ұйымдарының қызметіне 
əсері

2 2

2.2 ТжКБ жəне білім беруді басқару ұйымдарының 
қызметін реттейтін, Қазақстан Республикасының негізгі 
заңнамасының мақалалар мазмұны.

2 2 2 6

2.3 Қазақстан Республикасының заңнамасындағы ТжКБ 
жүйесіндегі шешуге тиісті проблемалар.

2 2 4

3 Психологиялық-педагогикалық модуль 4 2 4 10

3.1
ТжКБ ұйымдарындағы педагогтардың қызметін 
нормативтік қамтамасыз етудің ұжымдағы моральдық-
психологиялық ахуалға əсері

2 2 4

3.2 Аттестациялау - ТжКБ ұйымдарындағы қызметкер-
лердің педагогикалық шеберлігін арттыру құралы

2 2

3.3
Нормативтік құжаттардың педагогикалық ұжымдағы 
тұлғааралық қарым-қатынастарға əсер етуінің 
психологиялық- педагогикалық негіздері

2 2 4

4 Мазмұндық модуль 14 6 10 30
4.1 ТжКБ ұйымдарының білім беру қызметін лицензиялау 2 2
4.2 ТжКБ ұйымдары қызметінің құқықтық негіздері 2 2

4.3 ТжКБ қызметкерлері мен ұйымдарын қаржыландыруда 
мемлекеттік нормативтерді пайдалану

2 2

4.4
ТжКБ ұйымдарының педагогикалық ұжымды 
қалыптастыру ережелері. 
ТжКБ ұйымдарындағы білім алушылар ұжымын 
қалыптастыру ережелері

2 2

4.5 ТжКБ ұйымдарындағы педагогикалық қызметкерлердің 
кəсіптік қызметін ұйымдастыру ережелерін пайдалану

2 2

4.6 ТжКБ ұйымдарында оқу-тəрбие үрдістерін 
ұйымдастыру ережелерін қолдану

2 2

4.7
ТжКБ ұйымдарының аттестациялауын жүргізу.
ТжКБ ұйымдарының аккредитациясын жүргізу. 
ТжКБ ұйымдарының ақылы қызмет көрсетуі

2 2

4.8
ТжКБ ұйымдарында Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартының іске асырылуын нормативтік 
қамтамасыз ету

2 2 4

4.9 Еңбек ресурстарын кəсіптік оқыту нормативі ретінде 
кəсіптік-біліктілік сипаттамалары 

2 2

4.10 ТжКБ ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі балалардың 
кəсіптік оқытуын ұйымдастырудың құқықтық нормалары

2 2

4.11 ТжКБ ұйымдарында білім беру мониторингін жүзеге 
асыру

2 2

4.12
Жұмыссыздардың біліктілігін арттыру жəне қайта даяр-
лау бойынша ТжКБ ұйымдарының қызметінің құқықтық 
негіздері

2 2

4.13
ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың рухани-
адамгершілік бағытта тəрбиеленуін мемлекеттік 
нормативтік тұрғыдан қамтамасыз ету

2 2 4

5 Технологиялық модуль 4 2 6 2 2
5.1 ТжКБ ұйымдарында еңбек заңнамаларын қолданудағы 

өзекті сұрақтар
2 2 4

5.2 ТжКБ ұйымдары түлектерінің кəсіби дайындығын жəне 
біліктілігін растауы. 
Ұлттық біліктілікті ТжКБ ұйымдарының қызметінде 
пайдалану

6 6

5.3 ТжКБ ұйымдарының тендерлік сатып алуды жүргізуін 
нормативтік тұрғыдан қамтамасыз ету

2 2

5.4 Тест 2 2
6 Вариативтік модуль 8

6.1 ТжКБ ұйымдарының қызметінде нормативтік-құқықтық 
қамтамасыз етудегі өзгертулер 

6.2 ТжКБ ұйымдарының қызметтік бөлімдерінің 
ерекшеліктеріне сəйкес құқықтық қамтамасыз ету 

6.3 Еңбек ресурстарын сапалы дайындаудың шарты ТжКБ 
ұйымдарын қаржыландыру

6.4 Еңбек ресурстарын кəсіптік даярлаудағы 
шынайылықтар жəне өзгеру əлеуеттері

6.5 Еңбек нарығының талдауда ТжКБ қажеттілігі
6.6 Инклюзивтік білім беруде қашықтықтан оқыту техно-

логиясы
6.7 Əлеуметтік əріптестік формасы ретінде кластерлік 

тəсіл
6.8 Дуальдық жүйе жағдайында білім алушыларды 

оқытуда білім беру жəне кəсіби талаптар
Барлығы: 34 8 12 10 8 6 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 28-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

енгізудің ерекшеліктері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын енгізудің 
ерекшеліктері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен 
оларға теңестірілген адамдардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлері мен оларға теңестірілген 
адамдардың (бұдан əрі - педагогикалық қызметкерлер) кəсіби құзыреттіліктерінің сапасын 
арттыруға жəне жетілдіруге, ТжКБ жүйесін жаңғыртуға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты педагогикалық қызметкерлердің ТжКБ ұйымдарында оқытудың 

кредиттік-модульдік технологияларын енгізу тетігін жəне оған ауысу шарттарын іске асыру бой-
ынша практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 
жəне дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) оқытудың кредиттік-модульдік технологияларына ауысуды ескере отырып, ТжКБ 

ұйымдарының оқу процесіне модульдік-құзыреттілік тəсілдеме негізінде əзірленген білім беру 
бағдарламалары мен оқу жоспарларын енгізу əдіснамасын жəне əдістемесін оқыту;

2) ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу кезінде 
студенттің жеке оқу жоспарын, анықтамалық-жолсілтемесін құрастыру жəне оқу-əдістемелік 
қамтамасыз етуді қалыптастыру бойынша практикалық дағдылар мен іскерліктерді шыңдау.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын 

енгізудің тетігін;
ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу бойынша 

шетелдік жəне қазақстандық тəжірибенің бағыттарын;
оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын əзірлеу əдістемесін, құрылымын 
жəне форматын;

оқытудың кредиттік-модульдік технологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, пəндер 
(модульдер) бойынша жеке оқу жоспарын, анықтамалық-жолсілтемені, оқу-əдістемелік кешенді 
жасаудың мақсаттарын, міндеттерін жəне тəртібін;

оқытудың кредиттік-модульдік технологиялары шарттарында студенттердің жоспарланған 
нəтижелері мен жетістіктерін критериалдық бағалау тетігін біледі жəне түсінеді;

2) мыналарды:
оқытудың кредиттік-модульдік технологияларының басты аспектілерін ескере отырып, 

оқу жұмыс жоспарының жəне білім беру бағдарламаларының негізгі элементтерін құрастыра;
оқытудың кредиттік-модульдік технологияларының ерекшеліктерін ескере отырып, ТжКБ 

ұйымдарының білім беру қызметінде пайдаланылатын қатаң есептегі құжаттар нысандарын 
толтыра;

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларына ауысу кезінде білім берудің мазмұнын 
жəне студентті оқытуды ұйымдастыруды анықтайтын жеке оқу жоспарын құрастыра;

оқытудың кредиттік-модульдік технологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, силлабус 
құрастыра жəне пəндер (модульдер) бойынша оқу-əдістемелік кешен əзірлей;

оқытудың кредиттік-модульдік технологиялары шарттарында студентке практикалық 
ақпарат беруге арналған анықтамалық-жолсілтеме құрастыра;

оқытудың əртүрлі кезеңдерінде критериалдық бағалаудың əртүрлі үлгілерін жəне 
құралдарын пайдалана біледі;

3) ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологияларына ауысу кезінде 
тиімді оқытуды ұйымдастыру үшін қажетті дағдылар мен кəсіби құзыреттіліктерді меңгереді.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық жəне 

теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, білік пен 

дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру 
бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын ескере отырып, модульдік-құзыреттілік 

тəсілдеме негізінде əзірленген оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын ТжКБ 
ұйымдарының оқу процесіне енгізудің əдіснамасы;

2) ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологияларына ауысуды есепке 
ала отырып, оқу жұмыс жоспарларын жəне білім беру бағдарламаларын əзірлеу əдістемесі;

3) оқытудың кредиттік-модульдік технологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, қатаң 
есептегі құжаттар нысандарын толтырудың теориясы жəне практикасы;

4) оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу шарттарында білім беру қызметін 
оқу-əдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастырудың ерекшеліктері;

5) оқытудың кредиттік-модульдік технологиясы шарттарында студенттердің жоспарланған 
нəтижелерін жəне оқу жетістіктерін бағалау. 

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есептелген. 

Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. 
Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар бойынша 
ұйымдастырылады. Бір апталық курстарды ұйымдастыру кезінде оқу-тақырыптық жоспардағы 
сағат саны екі есе қысқартылады, сабақты өткізу нысаны жəне тақырыптар өзгеріссіз қалады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі техно-
логиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде қашықтықтан 
оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарламаның мазмұны мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық жəне 
практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен бағалау 

процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік 

технологияларын енгізудің ерекшеліктері» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6

1
«Оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын ескере отырып, 
модульдік-құзыреттілік тəсілдеме негізінде əзірленген оқу жо-
спарлары мен білім беру бағдарламаларын ТжКБ ұйымдарының 
оқу процесіне енгізудің əдіснамасы» модулі

6 6

1.1 ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне оқытудың кредиттік-
модульдік технологиясын енгізудің тетігі

2 2

1.2 ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологиясы-
на ауысу бойынша озат шетелдік жəне қазақстандық тəжірибе

1 1

1.3 Оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысқан кезде 
білім беру процесін құрастырудағы ерекшеліктер жəне негізгі 
бағыттар

2 2

1.4 Модульдік-құзыреттілік тəсілдеме негізінде əзірленген оқу 
жоспарларын, білім беру бағдарламаларын құрастырудың 
ерекшеліктері жəне жалпы ережелері

1 1

2 «ТжКБ ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологи-
яларына ауысуды есепке ала отырып, оқу жұмыс жоспарларын 
жəне білім беру бағдарламаларын əзірлеу əдістемесі» модулі

6 12 18

2.1 Модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген оқу жұмыс жо-
спарлары мен бағдарламаларының жалпы ережелері

2 4 6

2.2 Оқу жоспарының (оқу процесінің кестесі, бюджет мерзімі бойын-
ша жиынтық деректер, оқу процесінің жоспары, оқу жоспарына 
түсіндірме жазба) құрылымы

2 4 6

2.3 Білім беру бағдарламасы мазмұнының құрылымы (пəнге 
(модульге) қысқаша шолу, күтілетін нəтиже жəне бағалау 
критерийлері)

2 4 6

3 «Оқытудың кредиттік-модульдік технологиясының ерекшеліктерін 
ескере отырып, қатаң есептегі құжаттар нысандарын толтырудың 
теориясы жəне практикасы» модулі

6 12 18

3.1 ТжКБ ұйымдары үшін теориялық жəне өндірістік оқытуды есепке 
алу журналдарын жүргізудің ережелері жəне тəртібі

2 4 6

3.2 Оқытудың кредиттік-модульдік технологияларының 
ерекшеліктерін ескеріп сабақ кестесін құрастыру

2 6 8

3.3 Оқытудың кредиттік-модульдік технологияларына ауысу 
шарттарында диплом бланкісін жəне қосымшасын толтыру 
ерекшеліктері

2 2 4

4 «Оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу шарт-
тарында білім беру қызметін оқу-əдістемелік қамтамасыз етуді 
қалыптастырудың ерекшеліктері» модулі

6 12 18

4.1 Оқытудың кредиттік-модульдік технологиясына ауысу кезінде 
студентті оқытуды ұйымдастыруды жəне білім алу мазмұнын 
анықтайтын жеке оқу жоспарын жобалау жəне оны құрастыру 
тəжірибесі

2 2 4

4.2 Оқытудың кредиттік-модульдік технологияларының 
ерекшеліктерін есепке ала отырып, силлабус құрастыру 
жəне оқыту процесінің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілуін 
қалыптастыру əдістемесі

2 8 10

4.3 Оқытудың кредиттік-модульдік технологиялары шарттарында 
студентке практикалық ақпарат беруге арналған анықтамалық-
жолсілтеме құрастыру практикасы

2 2 4

5 «Оқытудың кредиттік-модульдік технологиясы шарттарында 
студенттердің оқу жетістіктерін бағалау» модулі

4 2 6

5.1 Оқытудың кредиттік-модульдік технологиялары шарттарында 
студенттердің оқу жетістіктерін критериалды бағалау тетігі

2 2

5.2 Тақырыптар, пəндер (модульдер) бойынша бағалауды өткізу 
тəртібі

2 2

5.3 Критериалды бағалаудың практикалық маңыздылығы 2 2
6 Бағдарламаның оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау 6 6

Барлығы: 28 38 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 29-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «CLIL əдістемесі: 
арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «CLIL (КЛИЛ) əдістемесі: 
арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік 
білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен оларға 
теңестірілген адамдардың (бұдан əрі - педагогикалық қызметкерлер) біліктілігін арттыру кур-
старын өткізуге арналған. 

2. Бағдарлама оқыту процесінің сапасын арттыруға, ТжКБ ұйымдарындағы педагогикалық 
қызметкерлердің кəсіби құзыреттіліктерін дамытуға

жəне жетілдіруге бағытталған.
 2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері

3. Бағдарламаның мақсаты педагогикалық қызметкерлерді арнайы пəндерді ағылшын 
тілінде оқыту процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған оқытуға бағытталған CLIL (КЛИЛ) 
əдістемесі (бұдан əрі – CLIL (КЛИЛ) əдістемесі) бойынша білімдер мен практикалық дағдыларға 
оқыту болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) үш тілде білім беру процесінде білім беру процесін ұйымастырудың негізгі принциптерін 

түсіну; 
2) арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту əдістемесінің ерекшеліктерін үйрену;
3) педагогикалық қызметкерлердің арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесіне CLIL 

(КЛИЛ) əдістемесінде қолдана білу;
4) оқу сабағын CLIL (КЛИЛ) əдістемесі негізінде жоспарлай білу;
5) ағылшын тіліндегі арнайы пəндер бойынша оқу-əдістемелік құжаттарды қалыптастыра білу; 
6) арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша 

бағалау жүйесін қолдана алу; 
7) педагогикалық қызметкерлерің кəсіби ағылшын тіліндегі білімдерін үздіксіз жетілдіру 

қажеттіліктерін қалыптастыру; 
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды: 
үш тілде білім беру жағдайында оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі принциптерін; 
CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің ерекшеліктерін; 
кəсіби ағылшын тілі бойынша білімін жүйелі түрде жетілдіру қажеттілігін біледі жəне түсінеді; 
2) мыналарды: 
ағылшын тілін білу деңгейін жəне өзіндік мүмкіншіліктерін ескере отырып арнайы пəндерді 

ағылшын тілінде оқыта біледі;
CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша сабақты жоспарлай алады;
арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту бойынша оқу-əдістемелік кешенді құрастыра 

алады;
арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша 

студенттерді бағалау жəне сабақты жоспарлау жүйесін пайдалана біледі. 
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған –практикалық жəне 
теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, білік пен 
дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру 
бойынша жобаны (көрсету сабағы) қорғауды қарастырады. 

8. Бағдарламаның модульдері:
1) CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің негізгі принциптері;
2) CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің ерекшеліктері;
3) арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде CLIL (КЛИЛ) əдістемесін практикалық 

қолдану; 
4) сабақты CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша жоспарлау; 
5) CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту нəтижелілігін 

бағалау өлшемшарттары; 
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есептелген. 
Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. 
Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар бойынша 
ұйымдастырылады. Бір апталық курстарды ұйымдастыру кезінде оқу-тақырыптық жоспардағы 
сағат саны екі есе қысқартылады, сабақты өткізу нысаны жəне тақырыптар өзгеріссіз қалады.

10. Бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсын өткізу процесінің тиімділігін артты-
ру əртүрлі білім беру технологиялары, нысандар, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарламаның мазмұны мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

активити, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жоба əдісі, проблемалық əдіс, ситуациялық 
тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық жəне 
практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалауға негізделген жəне бақылау нысандары оқыту 

мен бағалау процестерін интеграциялау жүйе бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады: 
1) оқу процесінің барысында Бағдарламаның бес модулінің мазмұнын білу жəне түсіну; 
2) игерген білімін жобаны қорғау (көрсету сабағы) барысында қолдана алу; 
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

бойынша жобаны (демонстрациялық сабақ) жеке немесе топта қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«CLIL əдістемесі: арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пəндік-тілдік 

интеграцияланған оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар

№ Сабақтың тақырыбы
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1 2 3 4 5 6
1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің негізгі принциптері 1 2,5 3,5

1.1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі үш тілде білім беру педагогикасының 
негізі ретінде

1 1

1.2 Пəнді екінші/үшінші тілде оқытудың ерекшеліктері 0,5 1 1,5
1.3 CLIL (КЛИЛ) əдістемесін тиімді қолдануға арналған 

практикалық ұсынымдар
0,5 0,5 1

2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің ерекшеліктері 2 9 11
2.1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесін пайдалану кезінде кəсіби ағылшын 

тілі дағдыларын дамыту
4.5 4.5

2.2 Арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту барысында 
«Scaff olding» (Скаффолдинг) стратегиясының маңыздылығы

1 3 4

2.3 CLIL (КЛИЛ) əдістемесін қолдану барысындағы ана тілінің 
маңыздылығы

1 1.5 2.5

3 Арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту барысында CLIL 
(КЛИЛ) əдістемесін практикалық қолдану 

10 10

3.1 CLIL (КЛИЛ) пəндік-тілдік интеграцияланған əдістемесіне 
негізделген көрсету сабағын дайындау 

0,5 0.5

3.2 Сабаққа талдау жасау 9,5 9,5
4 Сабақты CLIL əдістемесі бойынша жоспарлау 2 17 19

4.1 Арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқытуда оқыту 
мақсаттарын белгілеу жəне іске асыру

1 1 2

4.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша материалдар əзірлеу 
жəне өңдеу

1 16 17

5 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша арнайы пəндерді ағылшын 
тілінде оқыту нəтижелігін бағалау өлшемшарттары

3 19.5 22.5

5.1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесімен арнайы пəндерді ағылшын тіліне 
оқыту нəтижелігін бағалау əдістемесі

1 2 3

5.2 Бағалау стратегиясы мен құралдары 2 17.5 19.5
5.3 Бағдарламада оқылған модульдер бойынша Жобаны қорғау 

(көрсету сабақ)
6 6

Барлығы: 8 58 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 30-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының 
«Бейіні (мамандығы) бойынша кадрлар даярлаудағы заманауи тəсілдер» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Бейіні (мамандығы) бойын-
ша кадрлар даярлаудағы заманауи тəсілдемелер» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы 
(бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының 
арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру курстарын 
өткізуге арналған.

2. Бағдарлама мазмұны оқыту процесінің тиімділігін жəне сапасын арттыруға, инновациялық 
технологиялар негізінде оқытылатын пəндер (модульдердің) мазмұнын өзектендіруге, ТжКБ 
ұйымдарының арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерін кəсіби дамытуға 
бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты еңбек нарығының талаптарына, жұмыс берушілердің 

қажеттіліктеріне сəйкес жəне бейін (мамандық) бойынша оқыту процесіндегі инновациялық 
технологияларды ескере отырып, кадрлар даярлау саласындағы арнайы пəн оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктіліктерін арттыру болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) озық қазақстандық жəне халықаралық педагогикалық тəжірибені ескере отырып, ТжКБ 

ұйымдарының арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің кəсіби деңгейін 
арттыру; 

2) жүйелік жұмыс жəне педагогикалық практика мен өндірістің үздіксіз байланысы негізінде 
ТжКБ ұйымдарының арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерін кəсіби дамыту.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
саланың (бейіннің немесе мамандықтың) ағымдағы жағдайын жəне дамуын;
енбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік санитарлық жағдай, өртке қарсы 

қауіпсіздік ережелерін;
өндірістің (кəсіпорынның) технологиялық процесіндегі инновацияларды;
студенттерді оқыту процесінде жаңа білім беру технологияларын қолдану тетіктерін;
ТжКБ ұйымдарының түлектеріне өндірістің (кəсіпорынның) талаптарын біледі;
2) мыналарды:
кəсіби қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана;
еңбек нарығының сұранысына сəйкес келетін кадрларды даярлау бойынша инновациялық 

білім беру технологияларын қолдана;

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 
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ТжКБ ұйымдарының түлектеріне өндірістің (кəсіпорынның) талаптарын талдау негізінде 
оқыту нəтижесін бағалау нысандарын əзірлей біледі;

3) кадрларды даярлаудың инновациялық тəсілдемелерін меңгереді жəне пəндерді 
(модульдерді) оқыту процесінде практикалық білімдерін жəне дағдыларын қолданады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – өндірістік (практикалық) 

жəне теориялық.
7. Жаңа білім беру технологиялары бойынша тыңдаушыда практикалық білімді, білік пен 

дағдыны, кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін Бағдарлама келесі 7 модульді меңгеруді 
жəне оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) саланың (бейіннің немесе мамандықтың) индустриалды-инновациялық дамуы;
2) еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік санитария жəне өртке қарсы қауіпсіздік 

ережелері;
3) өндірістің (кəсіпорынның) технологиялық процестеріндегі инновациялар;
4) маманның біліктілігі бойынша еңбек функцияларының тізбесі;
5) кадрлар даярлаудағы жəне арнайы пəндерді (модульдерді) оқытудағы тəсілдемелер;
6) кəсіби қызметтегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен мəні;
7) ТжКБ ұйымдарының түлектеріне өндірістің (кəсіпорынның) қоятын талаптарын талдау. 

Студенттің (түлектің) оқу жетістіктерін бағалау.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есептелген. 
Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. 
Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық жоспар негізінде 
жасалған əртүрлі салалар (бейіндер немесе мамандықтар) бойынша жұмыс оқу-тақырыптық 
жоспарларына сəйкес ұйымдастырылады. Бір апталық курстарды ұйымдастыру кезінде 
оқу-тақырыптық жоспардағы сағат саны екі есе қысқартылады, сабақты өткізу нысаны жəне 
тақырыптар өзгеріссіз қалады.

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі техно-
логиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде қашықтықтан 
оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері 
11. Бағдарламаның мазмұны келесі интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, тренингтер, семинарлар, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, 
проблемалық əдіс, ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс жəне рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық жəне 
практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен бағалау 

процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процесін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен тұрады: 

оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Бейіні (мамандығы) бой-
ынша кадрлар даярлаудағы заманауи тəсілдемелер» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6
1 «Саланың (бейіннің немесе мамандықтың) индустриалды-

инновациялық дамуы » модулі
3 3 6

1.1 Саланың (бейіннің немесе мамандықтың) ағымдағы 
жағдайын талдау

1 1 2

1.2 Саланың (бейіннің немесе мамандықтың) əлемдік тəжірибесі 1 1

1.3 Саланың (бейіннің немесе мамандықтың) индустриалды-
инновациялық даму стратегиясы

1 2 3

2 «Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік санита-
рия жəне өртке қарсы қауіпсіздік ережелері» модулі

2 10 12

2.1 Кəсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 1 3 4
2.2 Өндірістік санитария жəне гигиена 1 3 4
2.3 Өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары 2 2
2.4 Алғашқы көмек көрсету 2 2

3 «Өндірістің (кəсіпорынның) технологиялық процестеріндегі 
инновациялар» модулі

1 5 6

3.1 Кəсіпорынның жалпы сипаттамасы 1 1
3.2 Өндірістің технологиялық процесін талдау 4 4
3.3 Нормативтік-техникалық құжаттар 1 1

4 «Маманның біліктілігі бойынша еңбек функцияларының 
тізбесі» модулі

3 13 16

4.1 Маман біліктілігінің жаңа еңбек функциялары 2 2
4.2 Өндірістік бөлімшелердің тапсырма-жүктелімі 1 1 2
4.3 Жұмыс орнында технологиялық операцияларды орындау 6 6

4.4 Өзінің шеберлігін жетілдірудегі еңбек дағдыларын 
қалыптастыру тетігі 

2 4 6

5 «Кадрлар даярлаудағы жəне арнайы пəндерді 
(модульдерді) оқытудағы тəсілдемелер» модулі

1 9 10

5.1 Оқытудың практикалық бағдарлануы. Дуальды оқыту жүйесі 2 2
5.2 Студенттердің психологиялық ерекшеліктері 3 3
5.3 Арнайы пəндерді (модульдерді) оқыту əдістемесі 1 4 5

6 «Кəсіби қызметтегі ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың рөлі мен мəні» модулі

8 8

6.1 Техникалық орта (кəсіптік қызметте негізгі міндеттерді орын-
дауда пайдаланылатын техника түрлері)

2 2

6.2 Бағдарламалық орта (бағдарламалық құралдар жинағы) 2 2
6.3 Пəндік орта (бейіннің (мамандықтың) нақты пəндік мазмұны) 2 2
6.4 Технологиялық орта (нұсқаулар, қолдану тəртібі) 2 2

7
«ТжКБ ұйымдарының түлектеріне өндірістің (кəсіпорынның) 
қоятын талаптарын талдау. Студенттің (түлектің) оқу 
жетістіктерін бағалау» модулі

3 5 8

7.1 Маманның құзыреттіліктерінің үлгісі 1 1

7.2 Құзыретті маманды даярлау жүйесін талдау жəне оның 
тəжірибесі

3 3

7.3 Құзыреттердің қалыптасу деңгейін жəне оқыту нəтижесін 
бағалау жүйесі 

2 2 4

8 Бағдарламаның оқытылған модульдері бойынша жобаны 
қорғау

6 6

Барлығы: 13 53 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 31- қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриаттың 
білім беру бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын іске 
асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (бұдан əрі - ТжКОБКБ) ұйымдарының педагогикалық 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген адамдардың (бұдан əрі – педагогикалық қызметкерлер) 
біліктілікті арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКОБКБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің кəсіби құзыреттіліктерінің 
сапасын арттыруға жəне жетілдіруге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты педагогикалық қызметкерлердің ТжКОБКБ ұйымдарында 

қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын (бұдан əрі - ҚБББ) іске асыру бой-
ынша практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 
жəне дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері: 
1) ТжКОБКБ ұйымдарында ҚБББ іске асыру əдістемесін оқыту;
2) ҚБББ іске асыру барысында оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру жəне оқу-əдістемелік 

қолдау бойынша практикалық дағдылар мен машықтарды шыңдау. 
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар: 
1) мыналарды: 
 ТжКОБКБ ұйымдарында ҚБББ іске асыру механизмін;
 мамандықтар бойынша ҚБББ енгізудің негізгі кезеңдерін;
ТжКОБКБ ұйымдарының мамандықтар бойынша ҚБББ енгізу қызметін реттейтін арналған 

негізгі нормативті құқықтық құжаттарды əзірлеу əдістемесін; 
мамандықтар бойынша ҚБББ іске асыру технологиясын біледі жəне түсінеді; 
2) мыналарды:
жұмыс тобының құрамында мамандықтар бойынша ҚБББ оқу жұмыс бағдарламаларын 

əзірлей; 
ҚБББ іске асыру барысында қазіргі заманғы білім беру технологияларын оқу-өндірістік 

процесте қолдана; 
ТжКОБКБ ұйымдарында əлеуметтік əріптестердің қатысуымен деңгейлік үздіксіз кəсіби 

білім берудің тұтас құрылымын жасай; 
қоғамның, білім алушының жеке қажеттіліктеріне, еңбек нарығының сұраныстарына 

сəйкес қалыптастырылған кəсіби құзіреттіліктерді ескере отырып, оқу нəтижелерін бағалау 
өлшемдерін əзірлей алады;

3) ҚБББ іске асыру кезінде ТжКОБКБ ұйымдарында тиімді оқу процесін ұйымдастыру үшін 
қажетті дағдылар мен кəсіби құзыреттіліктерді меңгереді. 

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған –практикалық жəне 

теориялық.
7. Белгіленген мақсаттар мен міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімдерді, іскерліктер 

мен дағдыларды қалыптастыру үшін Бағдарлама келесі 7 модульді меңгеруді жəне оларды 
меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) мамандықтар бойынша ҚБББ іске асыру процесінің ерекшеліктері; 
2) мамандықтары бойынша қолданбалы бакалавриаттың оқу жұмыс бағдарламаларын 

əзірлеу процесінің тəртібі; 
3) мамандықтар бойынша қолданбалы жұмыс оқу бағдарламаларын əзірлеу кезеңдері; 
4) мамандықтар бойынша ҚБББ бейіні мен мамандандыруын айқындау əдістемесі; 
5) білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды анықтау əдістемесі; 
6) оқу жұмыс жоспарын əзірлеу əдістемесі жəне форматы; 
7) ҚБББ іске асыру процесін қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық базаны зерделеу. 

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру 
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есептелген. 

Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. 
Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар бойынша 
ұйымдастырылады. Бір апталық курстарды ұйымдастыру кезінде оқу-тақырыптық жоспардағы 
сағат саны екі есе қысқартылады, сабақты өткізу нысаны жəне тақырыптар өзгеріссіз қалады.

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі техно-
логиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту жəне бақылау əдістері, оның ішінде қашықтықтан 
оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады. 

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарламаның мазмұны мынадай интерактивті оқыту əдістерін қамтиды: кейс-стади, 

пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, ситуациялық тапсыр-
малар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық жəне 
практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен бағалау 

процестерін интеграциялауға негізделген жүйе бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарламаның мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну; 
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік жəне 

дағды. 
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі. 
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

бойынша жобаны жеке немесе топпен презентация түрінде қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының«Техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриат 

бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6

1 «Мамандықтар бойынша ҚБББ іске асыру процесінің 
ерекшеліктері» модулі 2 2,5 4,5

1.1 ҚБББ бойынша кадрлар даярлаудың шетелдік жəне отандық 
тəжірибесі 

1 1

1.2 Заманауи еңбек нарығының жəне жұмыс берушілердің 
маманның кəсіби құзыреттілігіне қоятын талаптары 

1 1

1.3 Қазақстанның ТжКБ ұйымдарында интеграцияланған, 
практикаға бағдарланған ҚБББ іске асыру 

2,5 2,5

2 «Мамандықтар бойынша қолданбалы бакалавриаттың оқу 
жұмыс бағдарламаларын əзірлеу процесінің тəртібі» модулі

2 6 8

2.1 Орта білімнен кейінгі білім деңгейіне қатысты жаңа кəсіптік 
білім беру бағдарламасын əзірлеу тəртібі 

1 2 3

2.2 Мамандықтар бойынша қолданбалы бакалавриаттың оқу 
жұмыс бағдарламасын əзірлеу процесі мен форматын 
жоспарлаудың əдістемелік аспектілері 

1 4 5

3 «Мамандықтар бойынша қолданбалы бакалавриаттың оқу 
жұмыс бағдарламаларын əзірлеу кезеңдері» модулі 

2 7 9

3.1 Мамандықтар бойынша қолданбалы бакалавриат оқу жұмыс 
бағдарламаларын жобалау жəне əзірлеу кезеңдерінің си-
паттамасы

1 2 3

3.2 ҚБББ құрастыратын жұмыс тобын ұйымдастыру 1 2 3
3.3 ҚБББ модульдерінің базалық жəне кəсіби құзіреттіліктермен 

өзара байланысын қамтамасыз ету 
3 3

4 «Мамандықтар бойынша ҚБББ бейіні мен мамандандыруын 
айқындау əдістемесі» модулі

4 8,5 12,5

4.1 ҚБББ туыстас біліктіліктерін, профилін жəне мамандануын 
анықтау əдісі 

1 3 4

4.2 Кəсіби қызметінің саласын сипаттау жəне анықтау əдістері 2 2 4
4.3 Қолданбалы бакалавриат мамандықтарына сəйкес келетін 

біліктіліктерді, кəсіптер мен мамандықтарды айқындауға 
талаптар

1 3,5 4,5

5 «Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талап-
тарды анықтау жəне сипаттау əдістемесі» модулі 

4 4 4,5 12,5

5.1 Оқу процесінде қалыптасатын құзыреттіліктер тізбесі 
негізінде білім алушының дайындық деңгейіне қойылатын 
талаптар 

2 2 4

5.2 Жұмыс берушілердің талаптары мен сарапшылардың 
қорытындыларына сəйкес құзыреттіліктер тізбесін анықтау

1 3 4

5.3 Интеграцияланған ҚБББ іске асыру кезінде жоғары білім 
бакалавриатының жеке пəндерін айқындау 

1 3,5 4,5

6 «Оқу жұмыс жоспарын əзірлеу əдістемесі мен форматы» 
модулі 

4 8,5 12,5

6.1 Модульді қысқаша шолуға қойылатын талаптар 2 2 4
6.2 Оқу нəтижесін бағалау сипаттамасы мен критерийлері 1 3 4
6.3 ҚБББ ерекшеліктерін ескере отырып, оқу жоспары мен оқу 

процесінің кестесін əзірлеу
1 3,5 4,5

7 «ҚБОБ еңгізуді қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық ба-
заны зерделеу» модулі 

2 5 7

7.1 ҚБББ іске асыру процесін регламенттейтін нормативтік 
актілерге шолу 

2 1 3

7.2 Қолданбалы бакалавриаттың жұмыс оқыту 
бағдарламаларын əзірлеуде нормативтік құқықтық актілер 
талаптарын орындау 

4 4

8 Бағдарламада қамтылған тақырыптар бойынша жобаны 
қорғау

6 6

Барлығы: 20 46 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 32-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Модульдік-
құзыреттілік тəсіл негізінде əзірленген техникалық жəне кəсіптік білім беру 
бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Модульдік-құзыреттілік 

тəсілдеме негізінде əзірленген техникалық жəне кəсіптік білім беру бағдарламаларын іске 
асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне 
кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен оларға 
теңестірілген адамдардың (бұдан əрі – педагогикалық қызметкерлер) біліктілігін арттыру кур-
старын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің кəсіби құзыреттіліктерінің 
сапасын арттыруға жəне жетілдіруге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты педагогикалық қызметкерлердің модульдік-құзыреттілік 

тəсілдеме негізінде əзірленген ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша 
практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 
жəне дамыту болып табылады. 

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) модульдік-құзыреттілік тəсілдеме негізінде ТжКБ мамандықтары бойынша оқу жұмыс 

жоспарлары мен бағдарламаларын əзірлеу əдістемесімен таныстыру;
2) ТжКБ мазмұнының жаңару шарттарында модульдік-құзыреттілік тəсілдемені еске-

ре отырып, ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінде кəсіби білімдерді жəне 
құзыреттерді шыңдау;

3) жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын əзірлеу жəне модульдік-құзыреттілік 
тəсілдемеге негізделген ТжКБ үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын іске 
асыру бойынша практикалық дағдылар мен іскерліктерді дамыту.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
құзыреттілік тəсілдемеге негізделген модульдік оқытудың принциптерін;
модульдік оқытуға көшу барысында отандық жəне шетелдік озық тəжірибені;
оқу жұмыс жоспарларын əзірлеу əдістемесін жəне ТжКБ мамандықтары бойынша білім 

беру бағдарламаларын іске асыруды;
модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген ТжКБ үлгілік оқу жоспарлары мен білім 

беру бағдарламаларын оқу процесіне енгізу механизмін;
модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген ТжКБ оқу жұмыс жоспарларын жəне 

бағдарламаларын əзірлеудің құрылымын, нысанын жəне əдістемесін; 
студенттердің оқу жетістіктерін бағалау əдістерін қолданудың модульдік-құзыреттілік 

тəсілдемесін біледі жəне түсінеді;
2) мыналарды:
оқу жұмыс жоспарларын жəне бағдарламаларын əзірлеуде модульдік-құзыреттілік 

тəсілдемеге негізделген əртүрлі технологияларды жəне тəсілдерді қолдана алады;
модульдік оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, пəндер (модульдер) бойынша оқу-

əдістемелік кешенді қалыптастыра алады;
студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың тиісті əдістерін жəне құралдарын пайдала-

на алады;
3) мыналарды:
модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген оқу жұмыс жоспарларын жəне 

бағдарламаларын əзірлеудің дағдысын;
ТжКБ ұйымдарында модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген тиімді оқу процесін 

ұйымдастыру үшін қажетті кəсіби құзыреттіліктерді меңгереді. 
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық жəне 
теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, білік пен 
дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бойын-
ша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) құзыреттілік тəсілдемеге негізделген модульдік оқыту;
2) модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген ТжКБ үлгілік оқу жоспарларын жəне білім 

беру бағдарламаларын оқу процесіне енгізу механизмі; 
3) модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген оқу жұмыс жоспарларын жəне 

бағдарламаларын əзірлеу практикасы;
4) оқу-əдістемелік кешенді қалыптастыру;
5) студенттердің жоспарланған (күтілетін) нəтижелері мен оқу жетістіктерін бағалау əдістері.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есептелген. 

Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. 
Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар бойынша 
ұйымдастырылады. Бір апталық курстарды ұйымдастыру кезінде оқу-тақырыптық жоспардағы 
сағат саны екі есе қысқартылады, сабақты өткізу нысаны жəне тақырыптар өзгеріссіз қалады.

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі техно-
логиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту жəне бақылау əдістері, оның ішінде қашықтықтан 
оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарламаның мазмұны мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, тренингтер, семинарлар, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, 
проблемалық əдіс, ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық жəне 
практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен бағалау 

процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік жəне 

дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Модульдік-құзыреттілік 
тəсілдеме негізінде əзірленген техникалық жəне кəсіптік білім беру бағдарламаларын 

іске асыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 «Құзыреттілік тəсілдемеге негізделген модульдік оқыту» 

модулі 2 4 6

1.1 Кəсіптік оқытудағы құзыреттілік тəсілдеме 1 1 2
1.2 Модульдік оқытудың принциптері 2 2
1.3 Модульдік оқытуға ауысудың қазақстандық жəне шетелдік 

озық тəжірибесі
1 1 2

2 «Модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген ТжКБ 
үлгілік оқу жоспарларын жəне білім беру бағдарламаларын 
оқу процесіне енгізу механизмі» модулі

2 10 12

2.1 ТжКБ оқу жоспарларын жəне оқу бағдарламаларын 
құрастырудың ерекшеліктері жəне жалпы ережелері

2 2 4

2.2 Модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген ТжКБ үлгілік 
оқу жоспарларын жəне білім беру бағдарламаларын оқу 
процесіне енгізу əдістемесі

8 8

3 «Модульдік-құзыреттілік тəсілдемеге негізделген жұмыс 
оқу жоспарларын жəне бағдарламаларын əзірлеу практи-
касы» модулі

1 35 36

3.1 Жұмыс оқу жоспарының құрылымы (оқу процесінің 
графигі, уақыт бюджеті бойынша жиынтық мəліметтер, оқу 
процесінің жоспары, оқу жоспарына түсіндірме жазба)

1 13 14

3.2 Жұмыс оқу бағдарламасы мазмұнының құрылымы (модуль-
ге (пəнге) қысқаша шолу, күтілетін нəтиже жəне бағалау 
критерийлері)

22 22

4 «Оқу-əдістемелік кешенді қалыптастыру» модулі 1 5 6
4.1 Оқу-əдістемелік кешенінің құрылымына жəне мазмұнына 

қойылатын талаптар
1 1 2

4.2 Оқу-əдістемелік кешенді қалыптастыру практикасы 4 4
5 «Студенттердің жоспарланған (күтілетін) нəтижелері мен 

оқу жетістіктерін бағалау əдістері» модулі
1 5 6

5.1 Заманауи бағалаудың түрлері, нысандары жəне əдістері 
(формативті жəне суммативті бағалау)

1 1 2

5.2 Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау 4 4
6 Бағдарламаның оқытылған модульдері бойынша жоба-

ны қорғау
6 6

Барлығы: 7 59 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 6 сəуірдегі №155 бұйрығына 19-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 33-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «ТжКБ ұйымын 
тиімді басқару. ISO 9001 халықаралық стандартына негізделген білім берудегі сапа 

менеджментінің жүйесі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. «ТжКБ ұйымын тиімді басқару. ISO 9001 халықаралық стандартына негізделген білім 
берудегі сапа менеджментінің жүйесі» тақырыбындағы педагог кадрлардың біліктілігін артты-
ру курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік 
білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының басшылары мен олардың орынбасарларының 
біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама оқу орнының сыртқы жəне ішкі, педагогикалық жəне экономикалық, 
ұйымдастырушылық жəне мазмұндық ресурстарын интегративті есепке алуды тиімді да-
мыту мақсатында білім беру ұйымдарын басқарудың жаңа модельдерін меңгеру арқылы 
басшылардың жəне олардың орынбасарларының басқарушылық құзіреттіліктерін жетілдіру 
негізінде ТжКБ ұйымдарын басқару процесінің тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ жүйесін жаңғырту мақсаттарына сəйкес ТжКБ ұйымдарын 

дамыту стратегиясын əзірлеу бойынша басшылардың жəне олардың орынбасарларының негізгі 
басқарушылық құзыреттіліктерін дамыту жəне жетілдіру болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) ТжКБ жəне жалпы білім берудің жаңа əлемдік даму үрдістерін зерделеу; 
2) ТжКБ ұйымдарында стратегиялық даму, оқытушылық жəне əкімшілік құрамының жетілуін 

басқару теориясы жəне практикасымен танысу; 
3) ТжКБ ұйымдары басшыларының жəне олардың орынбасарларының басқарушылық 

жəне көшбасшылық сапасын жетілдіру; 
4) ТжКБ ұйымдарында бар ресурстарды (оның ішінде ұйымдастырушылық, экономикалық) 

жəне оқу орнын дамыту міндеттерін шешу мақсатында сыртқы орта əлеуетін барынша тиімді 
қолдану қажеттілігіне түсінік беру. 

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарының стратегиялық даму теориясы мен практикасын; 
ТжКБ жүйесі жұмысының тиімділігін айқындаушы фактор ретінде көшбасшылықтың тео-

риясы мен практикасын; 
ТжКБ ұйымдарындағы оқытушылық жəне əкімшілік құрамның жетілуін басқару əдістерін; 
білімді басқару технологиялары мен əдістерін; 
ISO 9001:2015 халықаралық стандартының талаптарын біледі жəне түсінеді; 
2) мыналарды:
кəсіби қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана алады;

Стандарттың ТжКБ ұйымдарының жəне оның бөлімшелерінің қызметіне қоятын талап-
тарын қолдана алады;

Білім беру ұйымының ISO 9001:2015 стандартының жаңартылған нұсқасына көшу/ауысу 
жобасын іске асыру барысында өз міндетін жəне жауапкершілігін түсінеді; 

ТжКБ ұйымдарының маркетинг саясатын тиімді қолдану үшін маркетинг құралдарын прак-
тикада қолдана алады;

3) Кадрларды дамыту мен басқарудың инновациялық тəсілдемесін меңгереді жəне ТжКБ 
ұйымдарының тиімді менеджменті бойынша практикалық білімді қолданады. 

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық жəне 

теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда ТжКБ ұйымының қызметін 

стратегиялық жоспарлау мен басқаруда кəсіби білімді, білік пен дағдыны қалыптастыру үшін 
осы Бағдарлама мынадай үш модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бойынша жобаны 
қорғауды қарастырады. Əр модуль үш ішкі модульден тұрады. 

8. Бағдарламаның модульдері мен ішкі модульдері:
1) кəсіби басқарушы: стратегия жəне көшбасшылық («Көшбасшы жəне ұйым», «ТжКБ 

ұйымын басқару стратегиясы», «Өзгерістерді басқару»);
2) оқытудың жəне ТжКБ ұйымын дамытудың инновациялық технологиялары («Оқытудың 

инновациялық технологиялары», «Білімді басқару», «ТжКБ ұйымына сапа менеджментінің 
жүйесін (СМЖ) енгізу жəне дамыту»); 

3) ТжКБ ұйымы басшысының арсеналы («ТжКБ ұйымында маркетинг жүйесін басқару», 
«ТжКБ ұйымдарындағы қаржылық жəне басқарушылық есеп», «Оқытушылар мен 
қызметкерлердің дамуын басқару»). 

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар жəне 

оқу жұмыс жоспары бойынша ұйымдастырылады. Курстың ұзақтығы 132 сағат. 
10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі техно-

логиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту жəне бақылау əдістері негізінде жүзеге асырылады. 
6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері

11. Бағдарламаның мазмұны мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 
кейс-стади, тренингтер, семинарлар, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, 
проблемалық əдіс, ситуациялық тапсырмалар, жұмыс орнындағы практика, кері байланыс 
немесе рефлексия. 

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі жəне (немесе) 
қашықтықтан оқыту (онлайн) нысанында теориялық жəне практикалық сабақтар өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары 
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен бағалау 

процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік жəне 

дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті бағалау 

жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған модульдері 

жəне кіші модульдер бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін бағалау 

шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «ТжКБ ұйымын 
тиімді басқару. ISO 9001 халықаралық стандартына негізделген білім берудегі сапа 

менеджментінің жүйесі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 Кəсіби басқарушы: стратегия жəне көшбасшылық

1.1 Көшбасшы жəне ұйым 10 10 20

1.1.2 Бизнестегі көшбасшының эмоционалды құзыреттілігі (EQ) 
(АЙКЬЮ) 

2 2 4

1.1.3 Көшбасшы мен оның ортасының тиімді өзара іс-қимылын 
орнату 

2 2 4

1.1.4  Мақсаттылық: нəтижеге қалай оңай қол жеткізуге болады? 2 2 4
1.1.5 Міндеттер қою барысында басшының іс-қимыл топтамасы 2 2 4
1.1.6 Өкілеттіктерді табыстау негіздері 2 2 4
1.2 ТжКБ ұйымын басқару стратегиясы 5 11 16

1.2.1 Пайымдаулар жəне ТжКБ ұйымын дамытудың стратегиялық 
бағыттары

2 3 5

1.2.2 Стратегиялық менеджмент принциптері 2 4 6
1.2.3 ТжКБ ұйымын бизнес ретінде басқару 1 4 5
1.3 Өзгерістерді басқару 4 4 8

1.3.1 Ұйымдастырушылық өзгерістер тұжырымдамасы 1 1
1.3.2 Өзгеру процесін жоспарлау 1 2 3
1.3.3 Өзгерістерді енгізу 1 1 2
1.3.4 Өзгеріс процесіндегі тиімді коммуникациялар 1 1 2

2 Оқытудың жəне ТжКБ ұйымын дамытудың инновациялық технологиялары
2.1 Оқытудың инновациялық технологиялары 3 5 8

2.1.1 Технологияларды енгізу 2 2
2.1.2 Оқытудың инновациялық əдістері 2 1 3
2.1.3 Қазіргі заманғы оқыту технологияларын қолдану 2 2
2.1.4 Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу 

нəтижелері 
1 1

2.2 Білімді басқару 4 4 8

2.2.1 Білімді басқару саласындағы негізгі тұжырымдар мен 
шеңберлер 

1 1

2.2.2 Білімді басқарудың мəдени жəне ұйымдастырушылық 
аспектілері

1 1

2.2.3 Білімді басқару технологиялары 1 1
2.2.4 Білімді басқарудың бизнес моделі 4 4
2.2.5 Білімді басқару: стратегия қалыптастырудың он қадамы 1 1

2.3 ТжКБ ұйымына сапа менеджментінің жүйесін (СМЖ) енгізу 
жəне дамыту

9 11 20

2.3.1 Ұйымдарда сапа менеджментін енгізу – қажеттілік немесе 
мəжбүрлілік? 

3 3

2.3.2 Сапа менеджментін енгізу барысында басшының рөлі 2 2 4
2.3.3 Ұйымдастырудың бизнес процестері 2 4 6
2.3.4 Сапа менеджменті жүйесін енгізу - стратегиялық жоспарлау 

жəне жедел басқару
2 5 7

3 ТжКБ ұйымы басшысының арсеналы
3.1 ТжКБ ұйымында маркетинг жүйесін басқару 7 8 15

3.1.1 ТжКБ жүйесін жайғастыру ерекшеліктері 1 1
3.1.2 ТжКБ таңдау барысында Артықшылықтар – Нышандар – 

Эмоциялар пирамидасы 
1 2 3

3.1.3 Сату жəне пайдаға позициялаудың əсері 2 - 2
3.1.4 Құрастырылған позициялауды тексеру 1 3 4
3.1.5 ТжКБ ұйымдарында насихаттау жəне PR-ң (ПИАР) негізгі 

əдістері 
2 3 5

3.2 ТжКБ ұйымарындағы қаржылық жəне басқарушылық есеп 8 8 16

3.2.1 ТжКБ ұйымдарында қаржылық жағдайды талдау жəне 
ұйымдастыру 

1 1 2

3.2.2
ТжКБ ұйымдарындағы қаржылық тиімділікті арттыру 
резервтерін анықтау. Қаржылық қызметті жоспарлау жəне 
бақылау

2 1 3

3.2.3
ТжКБ ұйымының жалпы бюджетін жəне құрылымдық 
бөлімшелердің бюджетін қалыптастыру жəне орындалу-
ын талдау 

2 3 5

3.2.4 Жобаларға салынған инвестициялар тиімділігін талдау, 
негізгі қаражат 

2 2 4

3.2.5 Қаржы нарығындағы бос қаражатты орналастыру 1 1 2
3.3 Оқытушылар мен қызметкерлердің дамуын басқару 8 7 15

3.3.1 Адми капиталды/ресурстарды басқарудың қазіргі заманғы 
үрдістері

1 1

3.3.2 «Шығармашылық сынып»: қалыптасуы, дамуы, мотивация 2 2 4

3.3.3 ТжКБ ұйымдарында адами капиталды басқару практика-
сының ерекшеліктері: халықаралық жəне отандық тəжірибе 

2 2 4

3.3.4 ТжКБ ұйымдарының қазметкерлерін ынталандыру жəне ын-
тасыздандыру факторлары 

2 2 4

3.3.5 ТжКБ-ның ғылыми жəне педагогикалық кадрларын дамыту: 
бенчмарк (ең үздік əлемдік тəжірибе)

1 1 2

4 Бағдарламада оқылған модульдер бойынша жобаны қорғау 6 6
Барлығы: 58 68 6 132

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15130 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 сәуір         №183                  Астана қаласы

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру 
жөніндегі кейбір шаралар туралы

«Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы №470 Жарлығымен (Қазақстан 
Республикасы ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 43, 503-құжат) бекітілген Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия туралы ереженің 10-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына 
сəйкес бұйырамын:

1. «Болашақ» халықаралық стипендиясына құжаттар қабылдаудың жəне конкурс өткізудің 
келесі мерзімдері бекітілсін:

1) құжаттарды қабылдау – 2017 жылғы 29 мамыр мен 15 қыркүйек аралығы;
2) конкурсты өткізу – 2017 жылғы 5 маусым мен 20 желтоқсан аралығы.
2. 2017 жылға арналған «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде оқу 

үшін мəндес мамандықтар тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекітілсін.
3. Қазақстан Республикасының 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 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспасөз басылым-
дарына ресми жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық 
бақылау банкiне енгізу үшін жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің ресми ин-
тернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б. А. Асыловаға 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 24 сəуірдегі №183 бұйрығына қосымша 

2017 жылға арналған «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде 
оқуға арналған мəндес мамандықтар тізбесі*

№ 
р/с

Мамандық Бағдарлама Қазақстан Республикасының жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

мамандықтарының жіктеуішіне сəйкес мəндес 
мамандықтар**

1. Техникалық ғылымдар жəне технологиялар

1 Авиациялық 
жəне 
зымырандық-
ғарыштық тех-
ника

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Механика, Физика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиациялық 
техника жəне технологиялар, Автоматтандыру жəне 
басқару, Ғарыш техникасы жəне технологиялары, Ұшу 
аппараттары мен қозғалтқыштарын ұшырып пайда-
лану, Машина жасау, Аспап жасау, Радиотехника, 
электроника жəне телекоммуникация, Жылу энер-
гетикасы, Техникалық физика, Ұшу аппаратта-
ры мен қозғалтқыштарын техникалық пайдалану, 
Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (салалар 
бойынша), Көлік, көліктік техника жəне технология, 
Көлік құрылысы, Электр энергетикасы. 

2 Сəулет. Құрылыс магистратура Өнер: Архитектура, Дизайн.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Құрылыс, Құрылыс материалдары, бұйымдары 
жəне конструкциялары өндірісі, Көлік құрылысы, 
Гидротехникалық құрылыс жəне ғимарат. 

3 Атом өнеркəсібі магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Ядролық 
физика, Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологи-
ясы, Машина жасау, Наноматериалдар жəне на-
нотехнологиялар (қолдану салалары бойынша), 
Аспап жасау, Жылу энергетикасы, Техникалық фи-
зика, Бейорганикалық заттардың химиялық техно-
логиясы, Электр энергетикасы.

4 Биотехнология. магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, 
Информатика, Медициналық-биологиялық іс, 
Химия. Білімі: Биология, Химия. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Материалтану жəне жаңа матери-
алдар технологиясы, Қайта өңдеу өндірістері техно-
логиясы (салалар бойынша), Тамақ өнімдері тех-
нологиясы, Бейорганикалық заттардың химиялық 
технологиясы, Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, 
Жеміс-көкөніс шаруашылығы, Өсімдіктерді қорғау 
жəне олардың карантині.

5 Су ресурстары 
жəне суды пай-
далану. Сумен 
қамтамасыз ету

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, 
Гидрология, Метеорология, Физика, Экология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Аграрлық тех-
ника жəне технология, Су ресурстары жəне суды 
пайдалану, Мелиорация, рекультивация жəне 
жерді қорғау.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Теңіз 
техникасы жəне технологиясы, Тіршілік қауіпсіздігі 
жəне қоршаған ортаны қорғау, Технологиялық 
машиналар жəне жабдықтар (салалары бойынша), 
Техникалық физика, Гидротехникалық құрылыс 
жəне ғимарат .

6 Геодезия. 
Геоинфор-
мациялық 
жүйелер. 
География жəне 
картография 

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: География, 
Гидрология, Информатика, Метеорология, Физика.
Білімі: География, Информатика, Физика. Техника 
ғылымдары жəне технологиялар: Геодезия жəне 
картография, Математикалық жəне компьютерлік 
модельдеу, Геология жəне пайдалы қазбалар кен 
орындарын барлау, Тау-кен ісі, Радиотехника, 
электроника жəне телекоммуникация. 
Қызметтер: Жерге орналастыру, Кадастр, Туризм.

7 Геология. Тау-
кен iсі. Тау-кен 
инжинирингі

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Механика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Геодезия жəне картография, Геология жəне 
пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, Тау-
кен ісі, Металлургия, Мұнай-газ ісі, Пайдалы 
қазбаларды байыту, Технологиялық машина-
лар жəне жабдықтар (салалары бойынша), 
Жарылғыш заттардың жəне пиротехникалық 
құралдардың химиялық технологиясы, Мұнай мен 
газ ұңғымаларын бұрғылау, Инженерлік геоло-
гия, Теңіздегі мұнай-газ құрылымдары, Пайдалы 
қазбалар кен орындарын барлау технологиясы 
жəне техникасы, Мұнай жəне кен орындарын игеру. 

8 Ақпараттық 
технологиялар 
мен жүйелер. 
Ақпараттық 
қауіпсіздік. 
Есептеу тех-
никасы жəне 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, 
Математика
Білімі: Информатика.
Техника ғылымдары жəне технология-
лар: Автоматтандыру жəне басқару, Басқару 
жүйелеріндегі автоматтандыру жəне 
ақпараттандыру, Есептеу техникасы жəне 
бағдарламалық қамтамасыз ету, Ақпараттық 
жүйелер, Математикалық жəне компьютерлік мо-
дельдеу, Аспап жасау, Радиотехника, электро-
ника жəне телекоммуникация, Экономикадағы 
ақпараттық жүйелер, Технологиялық процестер 
мен өндірістерді автоматтандыру, Есептеу техника-
сы мен желілерін аппараттық жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету, Ақпаратты өңдеудің компьютерлік 
жүйелері жəне басқару, Технологиялық процестер 
мен өндірістерді автоматтандыру, Есептеу маши-
налары, жүйелер жəне желілер, Ақпараттық-өлшеу 
техникасы жəне технологиясы
Əскери іс жəне қауіпсіздік: Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері.

9 Материалтану 
жəне жаңа мате-
риалдар техно-
логиясы

магистратура Білімі: Физика, Химия.
Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Механика, 
Физика, Химия, Ядролық физика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Материалтану жəне жаңа мате-
риалдар технологиясы, Металлургия, Аспап жа-
сау, Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен 
конструкцияларын өндіру, Техникалық физика, 
Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (са-
лалар бойынша), Қайта өңдеу өндірістерінің тех-
нологиясы (салалар бойынша), Материалдарды 
қысыммен өңдеу технологиясы , Бейорганикалық 
заттардың химиялық технологиясы, Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы.

10 Машина жасау магистратура Білімі: Физика.
Жаратылыстану ғылымдары: Механика, Физика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиация 
техникасы жəне технологиялары, Автоматтандыру 
жəне басқару, Ғарыш техникасы жəне техно-
логиялары, Машина жасау, Металлургия, Теңіз 
техникасы жəне технологиясы, Аспап жасау, 
Радиотехника, электроника жəне телекоммуника-
ция, Техникалық физика, Технологиялық машина-
лар жəне жабдықтар (салалар бойынша), Көлік, 
көліктік техника жəне технология, Жабдық жəне 
дəнекерлеу өндірісі технологиясы, Теңіздегі мұнай-
газ құрылымдары.

11 Металлургия магистратура Білімі: Физика, Химия.
Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Геология 
жəне пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, 
Тау-кен ісі, Материалтану жəне жаңа материал-
дар технологиясы, Машина жасау, Металлургия, 
Техникалық физика, Технологиялық машиналар 
жəне жабдықтар (салалар бойынша), Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша), 
Бейорганикалық заттардың химиялық технология-
сы, Органикалық заттардың химиялық технология-
сы, Металлургиялық машиналар мен жабдықтар.

12 Нанотех-
нологиялар 
жəне наномате-
риалдар

магистратура Білімі: Физика, Химия Жаратылыстану ғылымдары: 
Физика, Химия, Ядролық физика. Техника 
ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Техникалық физика, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Материалтану жəне 
жаңа материалдар технологиясы, Аспап жасау, 
Наноматериалдар жəне нанотехнологиялар (сала-
лар бойынша). 

13 Мұнай-газ ісі магистратура Жаратылыстану ғылымдары : Химия. Техника 
ғылымдары жəне технологиялар: Геология жəне 
пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, Мұнай-
газ ісі, Бейорганикалық заттардың химиялық тех-
нологиясы, Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы.

14 Стандарттау, 
сертификаттау 
жəне метро-
логия

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, 
Математика, Химия.
Білімі: Информатика, Математика. 
Техника ғылымдары жəне технология-
лар: Ақпараттық жүйелер, Математикалық 
жəне компьютерлік модельдеу, Аспап жасау, 
Стандарттау, сертификаттау жəне метрология.

15 Қайта өңдеу 
өндірісінің тех-
нологиясы

магистратура Техника ғылымдары жəне технологиялар: Қайта 
өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалары бой-
ынша), Биотехнология, Тамақ өнімдерінің техно-
логиясы, Технологиялық көліктер жəне жабдықтау 
(салалар бойынша). 
Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. 
Білімі: Биология, Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру технология-
сы, Аграрлық техника жəне технология, Балық 
шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау.

16 Тамақ 
өнімдерінің тех-
нологиясы

магистратура Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Органикалық заттардың химиялық технология-
сы, Бейорганикалық заттардың химиялық техно-
логиясы, Тамақ өнімдерінің технологиясы, Қайта 
өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бой-
ынша), Стандарттау, сертификаттау жəне ме-
трология. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, 
Жеміс-көкөніс шаруашылығы.

17 Көлік, көліктік 
техника жəне 
технология

магистратура Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Автомобильдер жəне автомобиль шаруашылығы, 
Материалтану жəне жаңа материалдар техноло-
гиясы, Машина жасау, Аспап жасау, Көлік, көліктік 
техника жəне технология. Қызметтер: Логистика 
(салалары бойынша), Көлік тасымалын, қозғалысын 
жəне оларды пайдалануды ұйымдастыру.

18 Электроника. 
Радиотехника. 
Телеком-
муникация

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, 
Математика, Механика, Физика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Автоматтандыру жəне басқару, Есептеу техникасы 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, Ғарыш тех-
никасы жəне технологиялары, Ақпараттық жүйелер, 
Аспап жасау, Радиотехника, электроника жəне те-
лекоммуникация, Техникалық физика, Өнеркəсіптік 
электроника.

19 Энергетика магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Ядролық 
физика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Өнеркəсіптік жылу энергетикасы, Жылу электр 
станциялары, Жылу энергетикасы, Техникалық 
физика, Электр энергетикасы, Ядролық реактор-
лар жəне энергетикалық қондырғылар, Электр 
энергетикалық жүйелер мен желілер. Ауыл 
шаруашылығы ғылымдары: Ауыл шаруашылығын 
энергиямен қамтамасыз ету, а.ш. өндірісін 
электрлендіру жəне автоматтандыру.

2. Жаратылыстану ғылымдары
20 Биология магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия, 

Экология.
Білімі: Биология, Химия, Физика.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Су 
ресурстары жəне суды пайдалану, Өсімдіктерді 
қорғау жəне олардың карантині, Зоотехния, Орман 
ресурстары жəне орман шаруашылығы, Жеміс-
көкөніс шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохи-
мия, Аңшылықтану жəне аң шаруашылығы, Балық 
шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Тіршілік қауіпсіздігі жəне 
қоршаған ортаны қорғау, Тамақ өнімдерінің техно-
логиясы (қолданылу салалары бойынша).

21 Математика магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, 
Математика, Механика, Физика.
Білімі: Информатика, Математика, Физика. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Статистика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Есептеу 
техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз 
ету, Ақпараттық жүйелер, Математикалық жəне 
компьютерлік модельдеу.

22 Физика. 
Астрономия

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Астрономия, 
Механика, Физика, Ядролық физика. Білімі: Физика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Ғарыш 
техникасы жəне технологиялары, Техникалық фи-
зика, Геодезия, Тау-кен ісі, Металлургия, Аспап 
жасау, Электр энергетикасы , Жылу энергетика-
сы, Радиотехника, электроника жəне телекомму-
никация.

23 Химия магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Химия.
Білімі: Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Фармацевтика өндірісінің технологиясы, Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша), 
Бейорганикалық заттардың химиялық технология-
сы, Органикалық заттардың химиялық технологи-
ясы, Мұнай жəне газ химиясы мен технологиясы, 
Пайдалы қазбаларды байыту. Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): Фармация.

24 Экология. 
Метеорология. 
Қоршаған орта-
ны қорғау

магистратура Білімі: Биология, География. Жаратылыстану 
ғылымдары: Биология, География, Гидрология, 
Гидрометеорология, Метеорология, Химия, Экология
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Су ресурстары 
жəне суды пайдалану, Өсімдіктерді қорғау жəне 
олардың карантині, Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы, Мелиорация, рекультивация жəне 
жерді қорғау, Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған 
ортаны қорғау.

3. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
25 Агрономия. 

Агроинженерия
магистратура Техника ғылымдары жəне технологиялар: 

Биотехнология, Технологиялық машиналар жəне 
жабдықтар (салалар бойынша), Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша), 
Аспап жасау. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: 
Агрономия, Аграрлық техника жəне технология, 
Мелиорация, рекультивация жəне жерді қорғау, 
Жеміс-көкөніс шаруашылығы, Топырақтану жəне 
агрохимия, Агроинженерия.

26 Ветеринария. 
Ветеринарлық 
медицина. 

магистратура Ветеринария: Ветеринарлық медицина, 
Ветеринарлық санитария. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы, Аңшылықтану жəне аң 
шаруашылығы. 

27 Орман 
шаруашылығы 
ісі жəне аң 
шаруашылығы

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Экология.
Білімі: Биология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Су 
ресурстары жəне суды пайдалану, Өсімдіктерді 
қорғау жəне олардың карантині, Орман ресурстары 
жəне орман шаруашылығы, Мелиорация, рекуль-
тивация жəне жерді қорғау, Аңшылықтану жəне аң 
шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология.

(Соңы. Басы 17-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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28 Мелиорация, 
рекультива-
ция жəне жерді 
қорғау

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. 
Білімі: Биология, Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, 
Аграрлық техника жəне технология, Топырақтану 
жəне агрохимия, Мелиорация, рекультивация 
жəне жерді қорғау, Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология.

29 Тамақ 
өнімдерінің 
қауіпсіздігі

магистратура Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі, 
Тамақ өнімдерінің технологиясы (қолдану салалары 
бойынша), Қайта өңдеу өндірістері технологиясы 
(салалар бойынша).

30 Топырақтану 
жəне агрохимия

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия.
Білімі: Биология, Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, 
Өсімдіктерді қорғау жəне өсімдіктер карантині, 
Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы.

31 Өсімдік 
шаруашылығы. 
Өсімдіктерді 
қорғау жəне 
карантині

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Биотехнология. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: 
Агрономия, Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 
Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині

32 Балық шаруа-
шылығы жəне 
өнеркəсіптік 
балық аулау

магистратура Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Балық 
шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау, Су 
ресурстары жəне суды пайдалану.

4. Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне басқару
33 Арт-

менеджмент. 
Өнертану

магистратура Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Əлемдік эко-
номика.
Өнер: Арт-менеджмент, Актерлік өнер, Музыкатану, 
Дəстүрлі музыка өнері, Режиссура, Эстрада өнері, 
Өнертану, Дизайн, Вокал өнері, Сценография.
Қызметтер: Əлеуметтік-мəдени сервис.

34 Кітапхана ісі магистратура Қызметтер: Кітапхана ісі. 
Білімі: Информатика, Құқық жəне экономика 
негіздері.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Мұрағаттану, құжаттану жəне құжаттамалық 
қамтамасыз ету, Жұртшылықпен байланыс. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Автоматтандыру жəне басқару, Есептеу техникасы 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, Ақпараттық 
жүйелер, Математикалық жəне компьютерлік мо-
дельдеу.

35 Бухгалтерлік 
есеп жəне ау-
дит. Қаржы. 
Экономика. 
Маркетинг

магистратура Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Экономика, Есеп жəне аудит, Қаржы, Қаржы 
жəне несие, Əлемдік экономика, Маркетинг, 
Халықаралық экономика.
Техника ғылымдары: Математикалық жəне 
компьютерлік модельдеу .
Қызметтер: Бағалау.

36 Мемлекеттік 
саясат. 
Саясаттану. 
Мемлекеттік 
басқару

магистратура Құқық: Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі, 
Юриспруденция, Құқықтану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Мемлекеттік 
жəне муниципалды басқару, Журналистика, 
Менеджмент, Саясаттану, Аймақтану, Елтану, 
Экономика, Əлемдік экономика, Қаржы, 
Халықаралық экономика, Халықаралық сауда, 
Қаржы жəне несие.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Тарих жəне құқық, 
Дінтану, Шығыстану, Түркітану, Əскери аймақтану.
Білімі: Тарих, Құқық жəне экономика негіздері.

37 Журналистика 
жəне коммуни-
кациялық ме-
неджмент. 
Жұртшылықпен 
байланыс жəне 
жарнама

магистратура Білімі: Тарих, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі 
жəне əдебиеті, Шетел тілі: екі шетел тілі, Қазақ 
тілінде оқытылмайтын мектептердегі қазақ тілі 
жəне əдебиеті, Орыс тілінде оқытылмайтын 
мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті, Құқық жəне 
экономика негіздері, География.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, 
Филология, Дінтану, Аударма ісі, Шығыстану, 
Шетел филологиясы, Түркітану, Археология жəне 
этнология, Теология.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне биз-
нес: Əлеуметтану, Саясаттану, Журналистика, 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Қоғаммен бай-
ланыс, Менеджмент, Маркетинг, Өңіртану, Əлемдік 
экономика, Экономика.
Қызметтер: Туризм, Əлеуметтік жұмыс.
Өнер: Арт-менеджмент, Баспа ісі.

38 Туризм 
саласындағы 
менеджмент

магистратура Гуманитарлық ғылымдар: Тарих, Мəдениеттану, 
Аударма ісі, Қазақ филологиясы.
Жаратылыстану ғылымдары: География.
Білімі: География, Тарих.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Менеджмент, Өңіртану, Елтану, Қоғаммен бай-
ланыс.
Қызметтер: Əлеуметтік-мəдени сервис, Мəдени-
демалыс жұмыстары, Мейрамхана ісі жəне қонақ үй 
бизнесі, Туризм, Маркетинг.
Өнер: Мұражай ісі жəне ескерткіштерді қорғау.

39 Технологиялар 
менеджменті. 
Инновациялық 
менеджмент

магистратура Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Химия.
Білімі: Информатика, Физика, Химия.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Экономика, Есеп жəне аудит, Қаржы, Əлемдік эко-
номика, Маркетинг, Мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиация 
техникасы жəне технологиялары, Биотехнология, 
Ақпараттық жүйелер, Материалтану жəне жаңа 
материалдар технологиясы, Машина жасау, Аспап 
жасау, Радиотехника, электроника жəне телеком-
муникация, Құрылыс, Көлік, көліктік техника жəне 
технология, Ағаш өңдеу жəне ағаш бұйымдарының 
технологиясы, Жеңіл өнеркəсіп бұйымдарының 
технологиясы жəне конструкциялау, Тоқыма 
материалдарының технологиясы жəне жобалау, 
Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (сала-
лары бойынша), Қайта өңдеу өндірістерінің техно-
логиясы (салалары бойынша), Тамақ өнімдерінің 
технологиясы, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Автоматтандыру жəне 
басқару, Есептеу техникасы жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету, Ақпараттық жүйелер, Аспап жасау, 
Өнеркəсіптік, азаматтық құрылыс жəне қалалық 
шаруашылық, Телекоммуникациялық жүйелердің 
ақпараттық қауіпсіздігі, Мұнай жəне газ геологиясы, 
Қала құрылысы жəне шаруашылық.

40 Мұражай 
ісі жəне 
ескерткіштерді 
қорғау.

магистратура Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Мұрағаттану, құжаттану жəне құжаттамалық 
қамтамасыз ету, Социология, Саясаттану, 
Өңіртану, Қоғаммен байланыс.
Өнер: Мұражай ісі жəне ескерткіштерді қорғау. 
Білімі: Тарих, География.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Тарих, 
Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма ісі, 
Археология жəне этнология, Шығыстану, Шетел 
филологиясы, Теология, Түркітану.
Жаратылыстану ғылымдары: Экология, География.

41 Қоғамдық 
денсаулық 
сақтау

магистратура Денсаулық сақтау менеджменті, Қоғамдық 
денсаулық сақтау, Мейірбике ісі, Əлеуметтік гиги-
ена жəне денсаулық сақтауды ұйымдастыру, оның 
ішінде санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
(статистика, əдіснама), Жалпы гигиена, Емдеу ісі, 
Жалпы медицина, Медициналық-профилактикалық 
ісі. 

42 Операциялық 
менеджмент 
жəне логисти-
ка. Тасымал-
дауларды 
ұйымдастыру

магистратура Қызметтер: Көлік тасымалын, қозғалысын жəне оны 
пайдалануды ұйымдастыру, Жерге орналастыру, 
Кадастр, Бағалау, Логистика (салалары бойынша).
Білімі: Информатика.
Құқық: Кеден ісі.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Экономика, Есеп жəне аудит, Қаржы, Əлемдік эко-
номика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: 
Ақпараттық жүйелер, Радиотехника, электроника 
жəне телекоммуникация, Құрылыс, Көлік, көліктік 
техника жəне технология, Темір жол көлігімен тасы-
малдауды ұйымдастыру.

43 Педагогика жəне 
психология

магистратура Білімі: Педагогика жəне психология, Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, Педагогика жəне 
бастауышта оқыту əдістемесі, Бастапқы əскери 
даярлық, Дефектология, Музыкалық білім, Сурет 
өнері жəне сызу, Дене шынықтыру жəне спорт, 
Математика, Физика, Информатика, Химия, 
Биология, Тарих, Құқық жəне экономика негіздері, 
География, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі жəне 
əдебиеті, Шетел тілі: екі шетел тілі, Кəсіптік оқыту, 
Қазақ тілінде оқытылмайтын мектептердегі қазақ 
тілі жəне əдебиеті, Орыс тілінде оқытылмайтын 
мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті, Əлеуметтік 
педагогика жəне өзін-өзі тану, Шетел филологиясы: 
ағылшын тілі
Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық 
қатынастар, Тарих, Филология, Дінтану, Аударма 
ісі, Шығыстану, Шетел филологиясы, Теология, 
Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Психология, Əлеуметтану, Саясаттану.

44 Аударма ісі магистратура Білімі: Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі жəне 
əдебиеті, Шетел тілі: екі шетел тілі.
Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық 
қатынастар, Филология, Аударма ісі, Шетел фило-
логиясы, Шығыстану, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Журналистика.

45 Психология магистратура Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Психология, Педагогика жəне психология.

46 Əлеуметтану магистратура Білімі: Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, 
Педагогика жəне бастауышта оқыту əдістемесі, 
Педагогика жəне психология, Бастапқы əскери 
дайындық, Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі 
тану, Дефектология.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, 
Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология жəне 
этнология, Шығыстану, Шетел филологиясы, 
Теология, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне биз-
нес: Социология, Саясаттану, Психология, 
Журналистика, Өңіртану, Мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару.
Қызметтер: Əлеуметтік жұмыс.

47 Спорт 
менеджментi. 
Дене 
шынықтыру 
жəне спорт

магистратура Білімі: Дене шынықтыру жəне спорт, Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, Педагогика жəне 
бастауышта оқыту əдістемесі, Педагогика жəне 
психология.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Менеджмент, Дене шынықтыру жəне спорт.

48 Білім 
саласындағы 
басқару

магистратура Білімі: Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, 
Тарих, Құқық жəне экономика негіздері, Педагогика 
жəне бастауышта оқыту əдістемесі, Педагогика 
жəне психология, Кəсіптік оқыту, Шет тілі: екі 
шет тілі, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі 
жəне əдебиеті, Қазақ тілінде оқытылмайтын 
мектептердегі қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс 
тілінде оқытылмайтын мектептердегі орыс тілі жəне 
əдебиеті.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Менеджмент, 
Психология, Экономика.
Гуманитарлық ғылымдар: Шетел филологиясы, 
Философия, Халықаралық қатынастар, Тарих, 
Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма 
ісі, Шығыстану, Шетел филологиясы, Теология, 
Түркітану, Дүниежүзі тарихы.

49 Адами ресур-
старды басқару. 
Жобаларды 
басқару

магистратура Гуманитарлық ғылымдар: Менеджмент, 
Халықаралық қатынастар, Аударма ісі.
Білімі: Құқық жəне экономика негіздері, Педагогика 
жəне психология, Менеджмент.
Құқық: Халықаралық құқық, Құқықтану, 
Юриспруденция. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Маркетинг, 
Менеджмент, Саясаттану, Психология, Өңіртану, 
Социология, Экономика, Əлемдік экономика, 
Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау, Қаржы. 
Қызметтер: Мəдени-демалыс жұмыстары, 
Əлеуметтік жұмыс.

5. Гуманитарлық ғылымдар
50 Археология 

жəне этнология. 
Антропология

магистратура Гуманитарлық ғылымдар: Археология жəне этно-
логия, Тарих, Мəдениеттану, Дінтану, Социология, 
Теология, Түркітану, Философия. 
Білімі: Биология, Тарих.

51 Тарих магистратура Білімі: Тарих, Құқық жəне экономика негіздері, 
География, Кəсіптік оқыту. 
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, 
Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология жəне 
этнология, Шығыстану, Шетел филологиясы, 
Теология, Түркітану.
Құқық: Юриспруденция, Халықаралық құқық, Құқық 
қорғау қызметі, Кеден ісі.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Социология, Саясаттану, Журналистика, Өңіртану, 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Мұрағаттану, 
құжаттану жəне құжаттамалық қамтамасыз ету

52 Халықаралық 
қатынастар

магистратура Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық 
қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, Дінтану, 
Шығыстану, Аударма ісі, Теология, Түркітану.
Білімі: Шет тілі: екі шет тілі, ҰҚО-ның жедел 
қызметін басқару
Құқық: Құқықтану, Юриспруденция, Халықаралық 
құқық. Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне биз-
нес: Саясаттану, Өңіртану, Əлемдік экономика, 
Қоғаммен байланыс, Елтану.
Əскери іс жəне қауіпсіздік: Əскери аударма ісі,

53 Құқық магистратура Білімі: Құқық жəне экономика негіздері.
Құқық: Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі, 
Құқықтану, Кеден ісі, Юриспруденция. 

54 Дiнтану. 
Теология. 
Шығыстану

магистратура Білімі: Тарих, Əлеуметтік педагогика жəне өзін-
өзі тану.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, 
Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология жəне 
этнология, Шығыстану, Шетел филологиясы, 
Теология, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Социология, Саясаттану, Журналистика, Өңіртану, 
Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, Қоғаммен 
байланыс.

55 Филология. 
Лингвистика

магистратура Білімі:Педагогика жəне психология, Қазақ тілі жəне 
əдебиеті, Орыс тілі жəне əдебиеті, Шетел тілі: екі 
шетел тілі, Қазақ тілінде оқытылмайтын мектептердегі 
қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілінде оқытылмайтын 
мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Филология, 
Аударма ісі, Шетел филологиясы. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Журналистика.

6. Денсаулық сақтау жəне медициналық ғылымдар
56 Акушерлік жəне 

гинекология
магистратура Клиникалық зертханалық диагностика:Вирусология. 

Медициналық-профилактикалық (санитарлық гиги-
ена), медициналық-биологиялық жəне биологиялық 
бейіндер: Вирусология, Емдеу ісі, Жалпы меди-
цина.

57 Аллергология 
жəне 
клиникалық им-
мунология

магистратура Балалар аллергологиясы жəне иммунологиясы 
(бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы медицина, 
Педиатрия, Терапия, Жалпы дəрігерлік практика.

58 Анестезиология, 
реаниматология 
жəне интенсивті 
терапия

магистратура Денсаулық сақтау менеджменті, Қоғамдық 
денсаулық сақтау, Мейірбике ісі, Əлеуметтік гиги-
ена жəне денсаулық сақтауды ұйымдастыру, оның 
ішінде санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
(статистика, əдіснама), Жалпы гигиена, Емдеу ісі, 
Жалпы медицина, Медициналық-профилактикалық 
ісі.

59 Ангиология магистратура Жалпы медицина, Емдеу ісі, Мейірбике іс.
60 Вирусология магистратура Клиникалық зертханалық диагностика: 

Вирусология. Медициналық- профилактикалық 
(санитарлық-гигиена), медициналық-биологиялық 
жəне биологиялық бейін: Вирусология, Жалпы 
медицина, Фармация, Токсикология, Химия, 
Медициналық-профилактикалық іс.

61 Ішкі аурулар магистратура Жалпы медицина, Емдеу ісі.
62 Жалпы 

тəжірибелік 
дəрігер

магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина, Педиатрия, Терапия, 
Жалпы дəрігерлік тəжірибе.

63 Кардиология магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина.
64 Сəулелік диа-

гностика
магистратура Сəулелік диагностика (рентгенология, радиология, 

компьютерлік жəне магнитті-резонанстық томогра-
фия жəне рентгенохирургия , эндоскопия), Емдеу 
ісі, Жалпы медицина.

65 Неврология магистратура Неврология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы 
медицина.

66 Шұғыл 
медициналық 
көмек

магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина, Педиатрия, Терапия, 
Жалпы дəрігерлік практика. 

67 Нефрология магистратура Нефрология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы 
медицина.

68 Офтальмология магистратура Офтальмология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, 
Жалпы медицина.

69 Педиатрия. 
Неонатология

магистратура Педиатрия. Неонатология (бейіні бойынша), Емдеу 
ісі, Жалпы медицина.

70 Реабилитология магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина.
71 Мейірбике ісі магистратура Жалпы медицина, Мейірбике ісі, Фармация, 

Токсикология, Химия.
72 Спорттық ме-

дицина
магистратура Жалпы медицина, Спорттық медицина, 

Травматология-ортопедия, Медициналық реабили-
тология, Қалпына келтіру емі (физиотерапия, емдік 
дене шынықтыру), Токсикология, Гигиена жəне ток-
сикология, Тамақтану гигиенасы, Диетология.

73 Стоматология магистратура Емдеу ісі, Стоматология.
74 Трансплан-

тология
магистратура Емдеу ісі.

75 Фармакология, 
фармацев-
тикалық химия

магистратура Жалпы медицина, Фармация, Токсикология, Химия, 
Емдеу ісі.

76 Фтизиатрия магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина.
77 Хирургия магистратура Емдеу ісі, Жалпы медицина.

Ескерту:

* Осы Тізбе шетелде оқу үшін таңдалып алынған «Болашақ» халықаралық стипендиясын 
тағайындау конкурсына қатысу үшін үміткерлер ұсынған дипломда көрсетілген мамандықтың 
мəндестігін анықтау үшін қолданылады.

** Мəндес мамандықтар арасында үміткерлердің мамандықтарының атаулары болмаған 
жағдайда, мамандықты мəндестігіне қарауды жəне үміткерді конкурсқа жіберу туралы шешім 
қабылдауды Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі жүзеге асырады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15079 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 сәуір        №190          Астана қаласы

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерцияландыру жобаларына сараптама 
ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№720 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 

жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 
желтоқсандағы № 720 бұйрығына («Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 10 
ақпанда жарияланған, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12974 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу 
қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті 
(Б.С.Абдрасилов) 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 оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне 
Қазақстан Республикасының 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 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 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

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 25 сəуірдегі №190 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 720 бұйрығымен бекітілген

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерциялан-
дыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияланды-

ру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағида) 
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы «Ғылым туралы» Заңына, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет нəтижелерін коммерцияландыру туралы» Заңына сəйкес əзірленді жəне ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін (бұдан əрі – ҒТҚН) коммерцияландыру жо-
баларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібін анықтайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыру бойынша оператор 

(бұдан əрі – оператор) – уəкілетті орган айқындайтын ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын 
қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша қажетті тəжірибесі бар заңды тұлға;

2) ҒТҚН коммерцияландыру жобасы (бұдан əрі – жоба) – зияткерлік қызмет нəтижелерін 
қоса алғанда, табыс алуға бағытталған жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, процестер 
мен қызметтерді нарыққа шығару мақсатындағы ҒТҚН практикалық қолдануға бағытталған 
болжанып отырған жұмыстың мазмұнын қамтитын құжат;

3) ҒТҚН коммерцияландыруға арналған грант (бұдан əрі – грант) – экономиканың басым 
секторлары шеңберінде ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын іске асыру үшін өтеусіз жəне 
қайтарымсыз негізде берілетін бюджет жəне (немесе) бюджеттен тыс қаражат;

4) ғылым саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – ғылыми жəне ғылыми-
техникалық қызмет саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган; 

5) кешендік сараптама – өтінім 3 немесе одан да көп экономика салалары бойынша 
ұсынылған жағдайда, оператордың экономиканың түрлі салаларында мамандар болып та-
былатын сарапшылар тобын тарту жолымен жүргізілетін сараптама;

6) конкурс – ҒТҚН коммерцияландыруға бағытталған жəне конкурс шеңберінде мəлімделген 
неғұрлым перспективалы жобаларды анықтауға бағытталған іс-шаралар; 

7) конкурстық құжаттама – уəкілетті органның келісімімен оператор əзірлейтін жəне 
бекітетін гранттық қаржыландыруға арналған конкурсты жүргізудің шарттарын, тəртібі мен 
мерзімін айқындайтын құжаттама; 

8) қазақстандық сарапшы – шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес берілген сол мемле-
кетте тұрақты тұру құқығы бойынша құжаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, оның ішінде уақытша ше-
телде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс мемлекеттік қызметте жүрген сарапшы; 

9) өтінім – конкурстық құжаттамаға сəйкес қатаң түрде ресімделген құжаттарды қоса оты-
рып, конкурсқа қатысу үшін белгіленген нысандағы өтініш; 

10) өтінім беруші – Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 718 бұйрығымен бекітілген Ғылыми жəне (не-
месе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру 
қағидаларына сəйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген 
№12775) (бұдан əрі – Қаржыландыру қағидалары) грант алу үшін өтінімді қарастыруға ұсынған 
жеке немесе заңды тұлға; 

11) сарапшы – сараптамалық қорытынды беретін, жоғары білімі, кемінде он жыл немесе 
сол қызмет саласында сарапшы ретінде қорытынды жасайтын ғылым кандидаты, ғылым док-
торы немесе PhD докторы ғылыми дəрежесі бар болған жағдайда кемінде бес жыл жұмыс 
өтілі бар жеке тұлға;

12) технологиялық сараптама (бұдан əрі – ТС) – жобаның өзектілігін, ғылыми-техникалық 
əлеуетін, коммерцияландыруға даярлығын, техникалық жəне өндірістік тəуекелдерін 
бағалаумен байланысты қызмет; 

13) ұлттық ғылыми кеңестер (бұдан əрі – ҰҒК) – Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық дамуының мемлекеттік басымдықтарына сəйкес уəкілетті орган құратын жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
бағыттары бойынша алқалы органдар; 

14) шетелдік сарапшы – Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, 
сондай-ақ шетелдік мемлекеттің заңнамасына сəйкес берілген осы мемлекетте тұрақты тұру 
құқығы бойынша құжаты бар Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын сарапшы; 

15) экономикалық (маркетингтік) сараптама (бұдан əрі – ЭМС) – жобаның коммерциялық 
тартымдылығын жəне ұсынылған қаржы-экономикалық көрсеткіштерінің негізділігін бағалаумен 
байланысты қызмет. 

3. Конкурсқа қатысатын ҒТҚН коммерцияландыру жобаларының сараптамасына техноло-
гиялық жəне экономикалық (маркетингтік) сараптама кіреді. 

4. Жобаларға сараптаманы оператордың əрбір сарапшымен Қазақстан Республикасының 
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексінде қарастырылған тəртіпте жасаған шарт 
негізінде тəуелсіз сарапшылар жүргізеді. 

5. Кешендік сараптама өтінім 3 немесе одан да көп экономика салалары бойынша 
ұсынылған жағдайда жүргізіледі. Жобаға кешендік сараптама жүргізу кезінде құрамында үштен 
тоғызға дейін сарапшысы бар (тақ санда) сараптамалық топ құрылады.

6. Оператор конкурстық құжаттамаға сəйкес өтінімдерге технологиялық жəне экономикалық 
(маркетингтік) сараптама жүргізуді Қаржыландыру қағидаларына сəйкес өтінімдердің 
конкурстық құжаттамаға сəйкестігін тексеру аяқталғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) 
күннен кешіктірмей ұйымдастырады. 

2 тарау. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммер-
цияландыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі 

7. Оператор:
1) қазақстандық жəне шетелдік сарапшылар базасын қалыптастырады;
2) қалыптастырылған қазақстандық жəне шетелдік сарапшылар базасын тұрақты негізде 

толықтырып отырады (жаңартады);
3) конкурсқа келіп түскен өтінімдердің электрондық нұсқасының мəліметтер базасын 

қалыптастырады;
4) əрбір өтінім бойынша экономиканың басым секторы шеңберінде ұсынылған өтінімге 

байланысты мəліметтер базасынан сарапшыларды таңдайды;
5) өтінімдердің электрондық нұсқасын ТС жүргізу үшін екіден кем емес (қазақстандық жəне 

(немесе) шетелдік) сарапшыларға, немесе кешендік сараптама жүргізу үшін сараптамалық 
топқа жолдайды; 

6) өтінімдердің электрондық нұсқасын ЭМС жүргізу үшін екіден кем емес қазақстандық 
сарапшыларға немесе кешендік сараптама жүргізу үшін сараптамалық топқа жолдайды. 

8. Жобаның ТС сараптамалық (кешендік) қорытындысы осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша құрастырылады. 

9. Жобаның ЭМС сараптамалық (кешендік) қорытындысы осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша құрастырылады. 

10. Сараптамалық қорытындыда əр бағалау өлшемшарты бойынша қазақстандық жəне 
(немесе) шетелдік сарапшылармен ҒТҚН коммерцияландыру жобасын сараптамалық бағалау 
жүйесі бойынша осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша балл қойылады. 

11. Оператор ТС жəне ЭМС қорытындыларының негізінде əрбір жоба бойынша қорытынды 
балдары қойылған жиынтық сараптамалық қорытындыны осы Қағидаларға 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша қалыптастырады жəне оларды күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде уəкілетті 
органға жолдайды.

12. Уəкілетті орган жобаларға сараптаманың жинақтық қорытындысын алғаннан кейін 
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде сараптаманың жиынтық қорытындыларын ҒТҚН коммерциялан-
дыру жобасын қаржыландыруға мақұлдау немесе мақұлдамау туралы шешім қабылдау үшін 
Ұлттық ғылыми кеңестерге (бұдан əрі – ҰҒК) ұсынады. 

Қосымша 1

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларына 1-қосымша 

Нысан

« ________________________________________» жобасы бойынша технологиялық 
сараптаманың сараптамалық (кешендік) қорытындысы 

№ Бағалау өлшемшарттарының атауы Балдар
( 1-ден 9-ға 

дейін)

Сарапшының 
түсіндірмесі

(барлық 
өлшемшарттар 

бойынша 
кемінде 500 сөз)

1. Өзектілігі
1.1 Əлемдік экономика үшін жобаны іске асыру 

маңыздылығының дəрежелік бағасы 

1.2 Ұлттық экономика үшін жобаны іске асыру 
маңыздылығының дəрежелік бағасы

1.3
ҒТҚН коммерцияландыру жобасының 
ғылыми-техникалық прогресстің үрдісі мен 
басымдықтарына сəйкестік бағасы

1-өлшемшарт бойынша орташа балл  
2. Жобаның ғылыми-техникалық əлеуеті 

2.1 Жобаның ғылыми-техникалық жаңашылдығының 
дəрежесі 

2.2 Нарықта ұқсастығы бар өнімнің (қызметтің) салы-
стырмалы бағасы 

2.3
Жобада қойылған мақсаттарға жету үшін іс-
шаралардың технологиялық (техникалық) іске 
асырылуы 

2-өлшемшарт бойынша орташа балл
3. Жобаның коммерцияландыруға даярлығы 

3.1
ҒТҚН коммерцияландыру жобасының мақсатына 
жоспарланған іс-шаралар арқылы жету 
мүмкіндігінің бағасы

3.2 Жобаны іске асыру үшін команданың 
құзыреттілігінің жеткіліктілігі 

3.3 Жобаны іске асыруда жоспарланатын 
материалдық-техникалық базаның бағасы 

3-өлшемшарт бойынша орташа балл
4. Техникалық жəне өндірістік тəуекелділіктің бағасы 

4.1
Техникалық іске асырудың мүмкін еместігін 
қосқандағы, техникалық/технологиялық 
шешімдерді енгізумен байланысты техникалық 
тəуекелдер

4.2
Экологиялық проблемаларды анықтау, қажетті 
шикізат базасының жоқтығын қосқандағы, 
өндірісті ұйымдастырумен байланысты өндірістік 
тəуекелдер

 

4-өлшемшарт бойынша орташа балл
Қорытынды балл (өлшемшарт бағасы бойынша орта-

ша балдар жиынтығы)
 

Күшті жақтары
Əлсіз жақтары

Сарапшының Т.А.Ə. (бар болса) ___________________
Сараптаманың мерзімі ___________________________

 Қосымша 2

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларына 2-қосымша 

Нысан

« ________________________________________» жобасы бойынша экономикалық 
(маркетингтік) сараптаманың сараптамалық (кешендік) қорытындысы 

№ Бағалау өлшемшарттарының атауы Балдар
( 1-ден 

9-ға 
дейін)

Сарапшының 
түсіндірмесі

(барлық 
өлшемшарттар 

бойынша 
кемінде 500 сөз)

1. Маркетингтік зерттеулер
1.1 ҒТҚН коммерцияландыру үшін ұсынылатын 

бизнестің қажет етілуі  

1.2 Өнімнің/қызметтің мүдделі əлеуетті 
тұтынушыларының бар болуы 

1.3
Географиялық, секторалдық жəне басқа да белгілер 
бойынша сəйкестендірілген өнімді/қызметті сату 
үшін мақсатты нарығының пысықталған сапасы

1.4 Нарық көлемі бойынша расталған мəліметтердің бар 
болуы (Қазақстандық мен əлемдік нарық шегінде)

1.5
Өнім немесе қызметтің қолданыстағы 
ұқсастықтармен салыстырғандағы бəсекелестік 
артықшылығы

1-өлшемшарт бойынша орташа балл
2. Жобаның экономикалық көрсеткіштері

2.1 Жобаның бизнес-үлгісінің бағасы

2.2
Ұсынылған экономикалық көрсеткіштердің, оның 
ішінде ұсынылатын өнімнің/қызметтің өз құндылығы 
мен іске асырылатын бағасының негіздемелілігі

2.3 Ұсынылатын команда мүшелерінің санын тарту 
негіздемелілігі

2.4 Шикізаттың, материалдардың жəне басқалардың 
қол жетімділігі 

2-өлшемшарт бойынша орташа балл
3. Жобаны іске асырудың қаржылық жоспары 

3.1 Жобаға сұралатын қаржыландыру көлемінің 
негіздемелілігі

3.2 Жобаны іске асыру бойынша шығындар 
сметасының бағасы 

3-өлшемшарт бойынша орташа балл  
4. Қоса қаржыландырудың бар болуы

 4.1
Қоса қаржыландырудың бар болуы (əрбір 3% қоса 
қаржыландыруға 1 балл қойылады, оның ішінде ең 
жоғары балл - 9

4-өлшемшарт бойынша орташа балл
Қорытынды балл (өлшемшарт бағасы бойынша орташа 
балдар жиынтығы)
Күшті жақтары
Əлсіз жақтары
Жобаны қаржыландырылуға ұсынылатын сома 

Сарапшының Т.А.Ə. (бар болса) ___________________
Сараптаманың мерзімі ___________________________

Қосымша 3

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне оны жүргізу қағидаларына 3-қосымша 

Нысан

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерциялан-
дыру жобаларының сараптамалық бағаларының жүйесі

Шекті баға Балл Баға Описание оценок с указанием 
сильных и слабых сторон

Жоғары 

9 Ерекше Əлсіз тұстары жоқ ерекше күшті 
тұстарымен

8 Біртуар Сəл əлсіз тұстары бар күшті тұстарымен 

7 Үздік Маңызды емес əлсіз тұстары бар күшті 
тұстарымен 

Орташа 

6 Өте жақсы Көптеген маңызды емес əлсіз тұстары 
бар күшті тұстарымен 

5 Жақсы Кейбір күшті тұстарымен жəне аздаған 
əлсіз тұстарымен 

4 Қанағаттанарлық Кейбір күшті тұстарымен, алайда 
маңызды əлсіз тұстарымен 

Төмен 

3 Əлсіз Сəл күшті тұстарымен жəне көптеген 
əлсіз тұстарымен 

2 Қанағаттанарлықсыз Күшті тұстары жоқ жəне маңызды əлсіз 
тұстарымен 

1 Өте қанағаттанарлықсыз Күшті тұстарынсыз əлсіз тұстары бар 

Қосымша 4

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне оны жүргізу қағидаларына 4-қосымша 

Нысан
Жоба бойынша сараптаманың жиынтық қорытындысы
_________________________________________________

№ Бағалау 
өлшемшарттарының 

атауы 

Балдар
( 1-ден 9-ға 

дейін)

Сарапшылардың түсініктемелері
1-сарапшы 2-сарапшы

1
2
3
4
5
6
7
8

Күшті жақтары
Əлсіз жақтары
Жобаны қаржыландыруға ұсынылатын сома 
Қорытынды балл (бағалау 
өлшемшарттары бойынша 
балдар сомасы)

Оператор _____________________________
Сараптаманың мерзімі __________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15154 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 сәуір       №198       Астана қаласы

Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің 
бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесін және 

кешенді тестілеудің жалпы бейіндік және бейіндік пәндері 
көрсетілген мамандықтар тізбесін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен бекітілген 
Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 
қабылдаудың үлгілік қағидаларының 16 жəне 17-тармақтарына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді 

тестілеудің бейіндік пəндері көрсетілген мамандықтар тізбесі;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес кешенді тестілеудің жалпы бейіндік жəне бейіндік 

пəндері көрсетілген мамандықтар тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Жоғары жəне жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім департаменті (Д. Ахмед-Заки) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін баспа 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 жіберілуін;

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 қарастырылған 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 
2017 жылғы 28 сəуірдегі №198 бұйрығына 1-қосымша

Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің 
бейіндік пəндері көрсетілген мамандықтар тізбесі

№ Шифр Мамандықтар атауы Бейіндік пəндер
1 бейіндік пəн 2 бейіндік пəн

1. Білім

1 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту жəне 
тəрбиелеу Биология География

2 5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы 
мен əдістемесі

Биология География

3 5В010300 Педагогика жəне психология Биология География

4 5В010400 Бастапқы əскери дайындық Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

5 5В010500 Дефектология Биология География

6 5В010600 Музыкалық білім Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

7 5В010700 Бейнелеу өнері жəне сызу Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

8 5В010800 Дене шынықтыру жəне спорт Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

9 5В010900 Математика Математика Физика
10 5В011000 Физика Математика Физика
11 5В011100 Информатика Математика Физика
12 5В011200 Химия Химия Биология
13 5В011300 Биология Биология Химия
14 5В011400 Тарих Тарих География
15 5В011500 Құқық жəне экономика негіздері Тарих География
16 5В011600 География Биология География

17 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

18 5В011800 Орыс тілі мен əдебиеті Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

19 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі Шет тілі Тарих
20 5В012000 Кəсіптік оқыту Математика Физика

21
5В012100

Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен 
əдебиеті

Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

22
5В012200

Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс тілі мен 
əдебиеті

Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

23 5В012300 Əлеуметтік педагогика 
жəне өзін-өзі тану Биология География

24 5В012500 Химия-Биология Биология Химия
25 5В012600 Математика-Физика Математика Физика
26 5В012700 Математика-Информатика Математика Физика
27 5В012800 Физика-Информатика Математика Физика
28 5В012900 География-Тарих Тарих География

29 5В013000 Тарих-Дінтану Тарих
Адам. Қоғам. 

Құқық
2. Гуманитарлық ғылымдар

30 5В020100 Философия Тарих География
31 5В020200 Халықаралық қатынастар Шет тілі Тарих
32 5В020300 Тарих Тарих География
33 5В020400 Мəдениеттану Шет тілі Тарих

34 5В020500 Филология Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

35 5В020600 Дінтану Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

36 5В020700 Аударма ісі Шет тілі Тарих
37 5В020800 Археология жəне этнология Тарих География
38 5В020900 Шығыстану Шет тілі Тарих
39 5В021000 Шетел филологиясы Шет тілі Тарих
40 5В021100 Теология Шет тілі Тарих
41 5В021200 Түркітану Шет тілі Тарих

42 5В021500 Исламтану Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

3. Құқық

43 5В030100 Құқықтану Тарих
Адам. Қоғам. 

Құқық

44 5В030200 Халықаралық құқық Тарих
Адам. Қоғам. 

Құқық

45 5В030300 Құқық қорғау қызметі Тарих
Адам. Қоғам. 

Құқық

46 5В030400 Кеден ісі Тарих
Адам. Қоғам. 

Құқық
4. Өнер

47 5В040100 Музыкатану Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

48 5В040200 Аспаптық орындаушылық Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

49 5В040300 Вокалдық өнер Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

50 5В040400 Дəстүрлі музыка өнері Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

51 5В040500 Дирижерлау Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

52 5В040600 Режиссура Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

53 5В040700 Актерлік өнер Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

54 5В040800 Эстрада өнері Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

55 5В040900 Хореография Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

56 5В041000 Сценография Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

57 5В041100 Композиция Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

58 5В041200 Операторлық өнер Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

59 5В041300 Кескіндеме Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

60 5В041400 Графика Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

61 5В041500 Мүсін Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

62 5В041600 Өнертану Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

63 5В041700 Сəн өнері Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

64 5В041900 Мұражай ісі жəне ескерткіштерді 
қорғау Тарих География

65 5В042000 Сəулет Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

66 5В042100 Дизайн Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

67 5В042200 Баспа ісі Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

68 5В042300 Арт-менеджмент Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

5. Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
69 5В050100 Əлеуметтану Математика География
70 5В050200 Саясаттану Шет тілі Тарих
71 5В050300 Психология Биология География

72 5В050400 Журналистика
Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан
73 5В050500 Аймақтану Шет тілі Тарих
74 5В050600 Экономика Математика География
75 5В050700 Менеджмент Математика География
76 5В050800 Есеп жəне аудит Математика География
77 5В050900 Қаржы Математика География

78 5В051000 Мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару Математика География

79 5В051100 Маркетинг Математика География
80 5В051200 Статистика Математика География
81 5В051300 Əлемдік экономика География Шет тілі

82 5В051400 Қоғамдық байланыс
Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан
83 5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу 

жəне құжаттамалық қамтамасыз 
ету

Оқыту тілі жəне 
əдебиеті

Тарих

84 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне 
нормалау Математика География

85 5В052100 Мемлекеттік аудит Математика География
86 5В052300 Спорт менеджменті Математика География

6. Жаратылыстану ғылымдары
87 5В060100 Математика Математика Физика
88 5В060200 Информатика Математика Физика
89 5В060300 Механика Математика Физика
90 5В060400 Физика Математика Физика
91 5В060500 Ядролық физика Математика Физика
92 5В060600 Химия Химия Физика
93 5В060700 Биология Биология Химия
94 5В060800 Экология Биология География
95 5В060900 География География Математика
96 5В061000 Гидрология Математика География
97 5В061100 Физика жəне астрономия Математика Физика
98 5В061200 Метеорология Математика География

7. Техникалық ғылымдар жəне технологиялар
99 5В070100 Биотехнология Биология Химия
100 5В070200 Автоматтандыру жəне басқару Математика Физика
101 5В070300 Ақпараттық жүйелер Математика Физика
102 5В070400 Есептеу техникасы жəне 

бағдарламалық қамтамасыз ету Математика Физика
103 5В070500 Математикалық жəне 

компьютерлік модельдеу Математика Физика
104 5В070600 Геология жəне пайдалы 

қазбалар кен орнын барлау Математика Физика
105 5В070700 Тау-кен ісі Математика Физика
106 5В070800 Мұнай газ ісі Математика Физика
107 5В070900 Металлургия Математика Физика
108 5В071000 Материал тану жəне жаңа мате-

риалдар технологиясы Математика Физика
109 5В071100 Геодезия жəне картография Математика География
110 5В071200 Машина жасау Математика Физика
111 5В071300 Көлік, көліктік техника жəне тех-

нологиялар Математика Физика
112 5В071400 Авиациялық техника жəне тех-

нологиялар Математика Физика
113 5B071500 Теңіз техникасы жəне техно-

логиясы Математика Физика
114 5В071600 Аспап жасау Математика Физика
115 5В071700 Жылу энергетикасы Математика Физика
116 5В071800 Электр энергетикасы Математика Физика
117 5В071900 Радиотехника, электроника жəне 

телекоммуникациялар Математика Физика
118 5В072000 Бейорганикалық заттардың 

химиялық технологиясы Химия Физика
119 5В072100 Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы Химия Физика
120 5В072200 Полиграфия Математика Физика
121 5В072300 Техникалық физика Математика Физика
122 5В072400 Технологиялық машиналар жəне 

жабдықтар (сала бойынша) Математика Физика

(Соңы. Басы 21-бетте) 

(Соңы 23-бетте) 
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123
5В072500

Ағаш өңдеу жəне ағаштан 
бұйымдар жасау технологиясы 
(қолданылу саласы бойынша) Математика Физика

124
5В072600

Жеңіл өнеркəсіп бұйымдарының 
технологиясы жəне 
құрастырылуы Математика Физика

125 5В072700 Азық-түлік өнімдерінің техно-
логиясы Биология Химия

126 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің тех-
нологиясы (сала бойынша) Биология Химия

127 5В072900 Құрылыс Математика Физика
128

5В073000
Құрылыс материалда-
рын, бұйымдарын жəне 
құрастырылымдарын өндіру Математика Физика

129 5В073100 Қоршаған ортаны қорғау жəне 
өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Математика Физика

130 5В073200 Стандарттау жəне сертификат-
тау (салалар бойынша) Математика Физика

131 5В073300 Тоқыма материалдарының тех-
нологиясы жəне жобалануы Математика Физика

132 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Химия Физика
133 5В073800 Материалдарды қысыммен 

өңдеу технологиясы Математика Физика
134

5B074300
Ұшатын аппараттар мен 
қозғалтқыштарды ұшуда пай-
далану Математика Физика

135 5В074500 Көлік құрылысы Математика Физика
136 5В074600 Ғарыш техникасы жəне техно-

логиялары Математика Физика
137 5В074800 Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы Биология Химия
138 5В075000 Метрология Математика Физика
139 5В075200 Инженерлік жүйелер жəне 

желілер Математика Физика

140
5В075300

Балқуы қиын бейметалл жəне 
силикатты материалдардың 
химиялық технологиясы Химия Физика

8. Ауылшаруашылық ғылымдары
141 5В080100 Агрономия Биология Химия

142 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы Биология Химия

143 5В080300 Аңшылықтану жəне аң 
шаруашылығы Биология География

144 5В080400 Балық шаруашылығы жəне 
өнеркəсіптік балық аулау Биология Химия

145 5В080500 Су ресурстары жəне суды пай-
далану Математика Физика

146 5В080600 Аграрлық техника жəне тех-
нология Математика Физика

147 5В080700 Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы Биология География

148 5В080800 Топырақтану жəне агрохимия Биология Химия
149 5В080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы Биология Химия

150 5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау 
жəне қорғау Математика Физика

151 5В081100 Өсімдік қорғау жəне карантин Биология Химия

152 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергия-
мен қамтамасыз ету Математика Физика

9. Қызмет көрсету

153
5В090100

Көлікті пайдалану жəне жүк 
қозғалысы мен тасымалдауды 
ұйымдастыру Математика География

154 5В090200 Туризм География Шет тілі
155 5В090300 Жерге орналастыру Биология География
156 5В090500 Əлеуметтік жұмыс География Шет тілі

157 5В090600 Мəдени–тынығу жұмысы Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

158 5В090700 Кадастр Биология География
159 5В090800 Бағалау Математика География
160 5В090900 Логистика (сала бойынша) Математика География

161 5В091000 Кітапхана ісі Оқыту тілі жəне 
əдебиеті Тарих

162 5В091200 Мейрамхана ісі жəне мейманха-
на бизнесі География Шет тілі

10. Əскери іс жəне қауіпсіздік
163 5В100100 Өрт қауіпсіздігі Математика Физика
164 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Математика Физика

11. Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
165 5В110100 Мейірбике ісі Биология Химия
166 5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау Биология Химия
167 5В110300 Фармация Биология Химия

168 5В110400 Медициналық-профилактикалық 
іс Биология Химия

12. Ветеринария
169 5B120100 Ветеринарлық медицина Биология Химия
170 5B120200 Ветеринарлық санитария Биология Химия

13. Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
171 5B130100 Жалпы медицина Биология Химия
172 5B130200 Стоматология Биология Химия

14. Өнер

173 5B140100 Орындаушылық өнер
Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

174 5B140200 Халық аспаптары
Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

175 5B140300 Əн өнері
Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 28 сəуірдегі №198 бұйрығына 2-қосымша

Кешенді тестілеудің жалпы бейіндік жəне бейіндік пəндері көрсетілген 
мамандықтар тізбесі

№ Код Мамандық атауы Жалпы бейіндік 
пəндер

Бейіндік пəндер

1. Білім
1 5B010100 Мектепке дейінгі оқыту 

жəне тəрбиелеу
Педагогика жəне пси-

хология негіздері
Тəрбие жұмысының 
теориясы мен прак-

тикасы
2 5B010200 Бастауышта оқыту педа-

гогикасы мен əдістемесі
Педагогика жəне пси-

хология негіздері
Тəрбие жұмысының 
теориясы мен прак-

тикасы
3 5B010300 Педагогика жəне пси-

хология
Педагогика жəне пси-

хология негіздері
Тəрбие жұмысының 
теориясы мен прак-

тикасы
4 5B010400 Бастапқы əскери 

дайындық
Шығармашылық 

емтихан
Педагогика жəне пси-

хология негіздері
5 5B010500 Дефектология Педагогика жəне пси-

хология негіздері
Биология

6 5B010600 Музыкалық білім Шығармашылық 
емтихан 

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

7 5B010700 Бейнелеу өнері жəне 
сызу

Шығармашылық 
емтихан 

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

8 5B010800 Дене шынықтыру жəне 
спорт

Шығармашылық 
емтихан 

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

9 5B010900 Математика Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Математика

10 5B011000 Физика Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Физика

11 5B011100 Информатика Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Информатика

12 5B011200 Химия Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Химия

13 5B011300 Биология Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Биология

14 5B011400 Тарих Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Қазақстан тарихы

15 5B011500 Құқық жəне экономика 
негіздері

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Құқық жəне экономика 
негіздері

16 5B011600 География Педагогика жəне пси-
хология негіздері

География

17 5B011700 Қазақ тілі мен əдебиеті Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Қазақ тілі

18 5B011800 Орыс тілі мен əдебиеті Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Орыс тілі

19 5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі 
(ағылшын)

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Ағылшын тілі

5B011923 Шетел тілі: екі шетел тілі 
(неміс)

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Неміс тілі

5B011924 Шетел тілі: екі шетел тілі 
(француз)

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Француз тілі

20 5B012000 Кəсіптік оқыту Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Қазақстан тарихы

21 5B012100 Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі 
мен əдебиеті

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Қазақ тілінде 
оқытпайтын 

мектептердегі қазақ 
тілі

22 5B012200 Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс тілі 
мен əдебиеті

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Орыс тілінде 
оқытпайтын 

мектептердегі орыс 
тілі

23 5B012300 Əлеуметтік педагогика 
жəне өзін-өзі тану

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Тəрбие жұмысының 
теориясы мен прак-

тикасы
24 5B012500 Химия-Биология Педагогика жəне пси-

хология негіздері
Биология

25 5B012600 Математика-Физика Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Физика

26 5B012700 Математика-
Информатика

Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Математика

27 5B012800 Физика-Информатика Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Физика

28 5B012900 География-Тарих Педагогика жəне пси-
хология негіздері

География

29 5B013000 Тарих-Дінтану Педагогика жəне пси-
хология негіздері

Дүниежүзі тарихы

2. Гуманитарлық ғылымдар
30 5B020100 Философия Қазақстан тарихы Əлеуметтік-

гуманитарлық 
ғылымдар негіздері 

(Философия, 
мəдениеттану, 

əлеуметтану жəне са-
ясаттану негіздері)

31 5B020200 Халықаралық қатынастар География Дүниежүзі тарихы
32 5B020300 Тарих Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
33 5B020400 Мəдениеттану Қазақстан тарихы Əлеуметтік-

гуманитарлық 
ғылымдар негіздері 

(Философия, 
мəдениеттану, 

əлеуметтану жəне са-
ясаттану негіздері)

34 5B020501 Филология: Қазақ тілі Қазақ тілі Қазақ əдебиеті
5B020502 Филология: Орыс тілі Орыс тілі Орыс əдебиеті

35 5B020600 Дінтану Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстан тарихы

36 5B020700 Аударма ісі Қазақ тілі/Орыс тілі Шетел тілі (ағылшын, 
неміс, француз)

37 5B020800 Археология жəне эт-
нология

Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы

38 5B020900 Шығыстану Қазақ тілі/Орыс тілі Дүниежүзі тарихы
39 5B021000 Шетел филологиясы 

(ағылшын тілі)
Қазақ тілі/Орыс тілі Ағылшын тілі

5B021012 Шетел филологиясы 
(неміс тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі Неміс тілі

5B021022 Шетел филологиясы 
(француз тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі Француз тілі

40 5B021200 Түркітану Қазақ тілі/Орыс тілі Қазақ əдебиеті
41 5B021500 Исламтану Шығармашылық 

емтихан 
Қазақстан тарихы

3. Құқық
42 5В030100 Құқықтану Мемлекет жəне құқық 

теориясы негіздері
Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық құқығы

43 5В030200 Халықаралық құқық Мемлекет жəне құқық 
теориясы негіздері

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы

44 5В030300 Құқық қорғау қызметі Мемлекет жəне құқық 
теориясы негіздері

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы

45 5В030400 Кеден ісі Мемлекет жəне құқық 
теориясы негіздері

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы

4. Өнер
46 5В040100 Музыкатану Шығармашылық 

емтихан 
Музыка əдебиеті

47 5В040200 Аспаптық орындаушылық Шығармашылық 
емтихан 

Гармония

48 5В040300 Вокалдық өнер Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

49 5В040400 Дəстүрлі музыка өнері Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

50 5В040500 Дирижерлау Шығармашылық 
емтихан 

Гармония

51 5В040600 Режиссура Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

52 5В040700 Актерлік өнер Шығармашылық 
емтихан 

Театр тарихы

53 5В040800 Эстрада өнері Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

54 5В040900 Хореография Шығармашылық 
емтихан 

Хореография тарихы

55 5В041000 Сценография Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстан көркем 
мəдениеті жəне 

дүниежүзілік өнер 
тарихы

56 5В041100 Композиция Шығармашылық 
емтихан 

Музыка əдебиеті

57 5В041200 Операторлық өнер Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

58 5В041300 Кескіндеме Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

59 5В041400 Графика Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

60 5В041500 Мүсін Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

61 5В041600 Өнертану Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

62 5В041700 Сəн өнері Шығармашылық 
емтихан 

Қазақстанның бейне-
леу өнері

63 5В041900 Мұражай ісі жəне 
ескерткіштерді қорғау

Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы

64 5В042000 Сəулет Шығармашылық 
емтихан 

Сызу

65 5В042100 Дизайн Шығармашылық 
емтихан 

Сызу

66 5В042200 Баспа ісі Шығармашылық 
емтихан 

Қазақ тілі/Орыс тілі

67 5В042300 Арт-менеджмент Шығармашылық 
емтихан 

Маркетинг негіздері

5. Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
68 5B050100 Əлеуметтану Қазақстан тарихы Əлеуметтік-

гуманитарлық 
ғылымдар негіздері 

(Философия, 
мəдениеттану, 

əлеуметтану жəне са-
ясаттану негіздері)

69 5В050200 Саясаттану Қазақстан тарихы Əлеуметтік-
гуманитарлық 

ғылымдар негіздері 
(Философия, 

мəдениеттану, 
əлеуметтану жəне са-

ясаттану негіздері)
70 5В050300 Психология Қазақстан тарихы Психология негіздері
71 5В050400 Журналистика Шығармашылық 

емтихан 
Қазақ тілі/Орыс тілі

72 5В050500 Аймақтану Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
73 5В050600 Экономика Қаржы жəне несие Ұйым экономикасы
74 5В050700 Менеджмент Экономика негіздері Менеджмент
75 5В050800 Есеп жəне аудит Қаржы жəне несие Ұйым экономикасы
76 5В050900 Қаржы Қаржы жəне несие Ұйым қаржысы
77 5В051000 Мемлекеттік жəне 

жергілікті басқару
Экономикалық тео-

рия негіздері 
Маркетинг 

78 5В051100 Маркетинг Экономика негіздері Маркетинг
79 5В051200 Статистика Қаржы жəне несие Ұйымдар статисти-

касы
80 5В051300 Əлемдік экономика Экономикалық тео-

рия негіздері 
Ұйым қаржысы

81 5В051400 Қоғамдық байланыс Шығармашылық 
емтихан 

Экономикалық теория 
негіздері

82 5В051500 Мұрағаттану, 
құжаттар жүргізу 
жəне құжаттамалық 
қамтамасыз ету

Қазақ тілі / Орыс тілі Іс қағаздарын 
жүргізуді ұйымдастыру

83 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру 
жəне нормалау

Экономикалық тео-
рия негіздері 

Қаржылық жəне 
экономикалық есепті 

талдау
84 5В052100 Мемлекеттік аудит Қаржы жəне несие Ұйым экономикасы
85 5В052300 Спорт менеджменті Экономика негіздері Менеджмент

6. Жаратылыстану ғылымдары
86 5B060100 Математика Физика Математика
87 5В060200 Информатика Математика Алгоритмдеу негіздері 

жəне бағдарламалау
88 5В060300 Механика Математика Физика
89 5В060400 Физика Математика Физика
90 5В060500 Ядролық физика Математика Физика
91 5B060600 Химия Биология Химия
92 5В060700 Биология Химия Биология
93 5В060800 Экология Химия Биология
94 5B060900 География Қазақстан тарихы География
95 5B061000 Гидрология География Жалпы геология
96 5B061100 Физика жəне астрономия География Физика
97 5B061200 Метеорология География Физика

7. Техникалық ғылымдар жəне технологиялар
98 5B070100 Биотехнология Химия Биология
99 5B070200 Автоматтандыру жəне 

басқару 
Математика Саланың 

технологиялық 
процестерін автомат-

тандыру
100 5B070300 Ақпараттық жүйелер Математика Алгоритмдеу негіздері 

жəне бағдарламалау
101 5B070400 Есептеу техникасы 

жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету

Математика Алгоритмдеу негіздері 
жəне бағдарламалау

102 5B070500 Математикалық жəне 
компьютерлік модельдеу 

Математика Алгоритмдеу негіздері 
жəне бағдарламалау

103 5B070600 Геология жəне пайда-
лы қазбалар кен орнын 
барлау

Физика Жалпы геология

104 5B070700 Тау-кен ісі Электротехника Жалпы геология
105 5B070800 Мұнай газ ісі Физика Химия
106 5B070900 Металлургия Химия Материалтану 

негіздері
107 5B071000 Материал тану жəне 

жаңа материалдар тех-
нологиясы

Физика Материалтану 
негіздері

108 5B071100 Геодезия жəне карто-
графия

География Геодезия

109 5B071200 Машина жасау Физика Машина жасау техно-
логиясы негіздері

110 5B071300 Көлік, көліктік техника 
жəне технологиялар

Физика Еңбекті қорғау

111 5B071400 Авиациялық техника 
жəне технологиялар

Физика Авиациялық қауіпсіздік

112 5B071500 Теңіз техникасы жəне 
технологиясы

Кемелердің 
құрылысы жəне 

кеменің өміршеңдігі 
үшін күрес теориясы

Кеменің 
энергетикалық 
қондырғылары

113 5B071600 Аспап жасау Физика Электроника жəне 
схемотехника 

негіздері
114 5B071700 Жылу энергетикасы Физика Жылутехника жəне 

жылумен қамтамасыз 
ету

115 5B071800 Электр энергетикасы Физика Электротехника 
жəне электрмен 
қамтамасыз ету

116 5B071900 Радиотехника, электро-
ника жəне телекоммуни-
кациялар

Физика Электроника жəне 
схемотехника 

негіздері
117 5B072000 Бейорганикалық 

заттардың химиялық тех-
нологиясы

Химия Жалпы химиялық тех-
нология

118 5B072100 Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы

Химия Жалпы химиялық тех-
нология

119 5B072200 Полиграфия Физика Баспа өндірісінің тех-
нологиясы

120 5B072300 Техникалық физика Математика Физика
121 5B072400 Технологиялық машина-

лар мен жабдықтар (сала 
бойынша)

Физика Конструкциялау 
негіздері мен машина 

бөлшектері
122 5B072500 Ағаш өңдеу жəне 

ағаштан бұйымдар 
жасау технологиясы 
(қолданылу саласы бой-
ынша)

Физика Органикалық химия 
жəне полимерлер

123 5B072600 Жеңiл өнеркəсiп 
бұйымдарының тех-
нологиясы жəне 
құрастырылуы

Химия Тігін өндірісінің мате-
риалдары

124 5B072700 Азық-түлік өнімдерінің 
технологиясы 

Химия Микробиология

125 5B072800 Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологи-
ясы (сала бойынша)

Химия Микробиология

126 5B072900 Құрылыс Ғимараттар мен 
үймереттердің 

құрастырылымдары

Құрылыс матери-
алдары

127 5B073000 Құрылыс материалда-
рын, бұйымдарын жəне 
құрастырылымдарын 
өндіру

Құрылыс 
бұйымдары жəне 

құрастырылымдарын 
өндіру технологиясы

Құрылыс матери-
алдары

128 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау 
жəне өмір тіршілігінің 
қауіпсіздігі

Электротехника Материалтану 
негіздері

129 5B073200 Стандарттау жəне сер-
тификаттау (салалар 
бойынша)

Физика Стандартизация

130 5B073300 Тоқыма 
материалдарының тех-
нологиясы жəне жоба-
лануы

Химия Тігін өндірісінің мате-
риалдары

131 5В073700 Пайдалы қазбаларды 
байыту

Электротехника Жалпы геология

132 5В073800 Материалдарды 
қысыммен өңдеу техно-
логиясы

Физика Материалтану 
негіздері

133 5В074300 Ұшатын аппараттар мен 
қозғалтқыштарды ұшуда 
пайдалану

Физика Ұшатын аппараттар 
мен қозғалтқыштарды 

ұшуда пайдалану
134 5В074500 Көлік құрылысы Физика Еңбекті қорғау
135 5В074600 Ғарыш техникасы жəне 

технологиялары
Физика Конструкциялау 

негіздері мен машина 
бөлшектері

136 5В074800 Фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы

Химия Жалпы химиялық тех-
нология

137 5В075000 Метрология Физика Стандартизация
138 5В075200 Инженерлік жүйелер

жəне желілер
Физика Еңбекті қорғау

139 5В075300 Балқуы қиын бейме-
талл жəне силикат-
ты материалдардың 
химиялық технологиясы

Химия Жалпы химиялық тех-
нология

8. Ауылшаруашылық ғылымдары
140 5B080100 Агрономия Биология Агрономия негіздері
141 5B080200 Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру техно-
логиясы

Биология Мал шаруашылығы 

142 5B080300 Аңшылықтану жəне аң 
шаруашылығы

Биология Аңшылықтану

143 5B080400 Балық шаруашылығы 
жəне өнеркəсіптік балық 
аулау

Биология Табиғатты қолданудың 
экологиялық негіздері

144 5B080500 Су ресурстары жəне 
суды пайдалану 

География Биология

145 5B080600 Аграрлық техника жəне 
технология

Биология Ауылшаруашылық 
машиналары

146 5B080700 Орман ресурстары жəне 
орман шаруашылығы

Биология Дендрология

147 5B080800 Топырақтану жəне агро-
химия

Химия Агрономия негіздері

148 5B080900 Жеміс-көкөніс 
шаруашылығы

Биология Агрономия негіздері

149 5B081000 Жерді мелиорациялау, 
баптау жəне қорғау

География Биология

150 5В081100 Өсімдік қорғау жəне 
карантин

Биология Агрономия негіздері

151 5В081200 Ауыл шаруашылығын 
энергиямен қамтамасыз 
ету

Физика Ауылшаруашылық 
машиналары

9. Қызмет көрсету
152 5В090100 Kөлікті пайдалану жəне 

жүк қозғалысы мен тасы-
малдауды ұйымдастыру

Физика Еңбекті қорғау

153 5В090200 Туризм География Туристтік қызметті 
ұйымдастыру

154 5В090300 Жерге орналастыру География Геодезия
155 5В090500 Əлеуметтік жұмыс Қазақстан тарихы Əлеуметтік 

мекемелердің 
жұмысын 

ұйымдастыру
156 5В090600 Мəдени-тынығу жұмысы Шығармашылық 

емтихан 
Қазақстан тарихы

157 5В090700 Кадастр География Геодезия
158 5В090800 Бағалау Экономикалық тео-

рия негіздері
Менеджмент негіздері

159 5В090900 Логистика (сала бой-
ынша)

Физика Еңбекті қорғау

160 5В091000 Кітапхана ісі Қазақстан тарихы Кітапханалық 
қорларды жəне 
каталогтарды 
ұйымдастыру

161 5В091200 Мейрамхана ісі жəне 
мейманхана бизнесі

Қазақстан тарихы Мейрамхана 
мен қонақ үй 

шаруашылығындағы 
қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру
10. Əскери іс жəне қауіпсіздік

162 5В100100 Өрт қауіпсіздігі Математика Физика
163 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері
Математика Информатика

12. Ветеринария
164 5B120100 Ветеринарлық медицина Биология Жануарлар анато-

миясы жəне физио-
логиясы

165 5B120200 Ветеринарлық санитария Биология Жануарлар анато-
миясы жəне физио-

логиясы
14. Өнер

166 5В140100 Орындаушылық өнер Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

167 5В140200 Халық аспаптары Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

168 5В140300 Əн өнері Шығармашылық 
емтихан 

Музыка теориясы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15186 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 сәуір             №199            Астана қаласы

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқулық 

басылымдары бойынша авторларға және авторлар 
ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқулық басылымдары 
бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. «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 регламентін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 маусымдағы № 372 
бұйрығының (Қазақстан республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11652 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2016 жылы 14 мамырдағы 
№ 91 (28819) санында жарияланған) күші жойылған деп танылсын.

2. Мектепке дейінгі жəне орта білім департаменті (Жонтаева Ж.А) заңнамада белгіленген 
тəртіппен: 

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

өткен соң күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспа 
басылымдарына 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 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 қазақстанреспубликасы білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі 
жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделегеніс-шараларадың 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 
министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 28 сəуірдегі №199 бұйрығымен бекітілген

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

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

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 оқулық басылымдары 
бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 214 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11252 болып тіркелген) бекітілген «Мектепке 
дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқулық басылымдары бойынша 
авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан əрі – Стандарт) негізінде Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан əрі – қызмет 
көрсетуші), Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Оқулық» Республикалық 
ғылыми-практикалық орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі 
– «Оқулық» Орталығы) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) қызмет көрсетушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (бұдан əрі – Мемлекеттік 

корпорация) коммерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижесі – мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім берудің оқулық басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына 
берілген сараптамалық қорытынды.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – құжаттар топтамасын қызмет көрсетушіге немесе 

Мемлекеттік корпорацияға тапсырған сəттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн (Мемлекеттік 
корпорацияға өтініш берген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимыл жүргізу 

тəртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-əрекетті) бастауға негіз болып, 

көрсетілетін қызметті алушының (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға 
немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкілінің) 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартының 9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын 
(бұдан əрі – құжаттар топтамасы) ұсынуы табылады. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-əрекеттің) 
мазмұны:

1) қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде құжаттар топтама-
сын қабылдайды жəне тіркейді;

2) қызмет көрсетушінің басшылығы орындаушыны 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде белгілейді;
3) орындаушы құжаттар топтамасын ілеспе хатпен күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде «Оқулық» 

Орталығына сараптамадан өткізуге жібереді;
4) «Оқулық» Орталығы мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 

жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі жоғары жəне жоғары білім берудің оқу басылымдарына 
сараптама жүргізеді жəне сараптама қорытындысын қызмет көрсетушінің кеңсесіне жолдайды 
(күнтізбелік 47 (қырық жеті) күн ішінде); 

5) қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері орындаушыны анықтау, авторға жəне авторлар 
ұжымына жауап дайындау үшін сараптамалық қорытындыны 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде 
қызмет көрсетушінің басшылығына жолдайды ;

6) орындаушы «Оқулық» орталығының сараптамалық қорытындысы негізінде авторларға 
жəне авторлар ұжымына мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелері туралы хат дайындайды 
жəне қызмет көрсетушінің басшылығына қол қою үшін жолдайды (күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде);

7) қызмет көрсетушінің басшылығы көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелері туралы хатқа қол қояды жəне 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде қызмет 
көрсетушінің кеңсесіне жолдайды;

8) қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелері туралы 
хатты 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға (не өзінің өкілеттігін рас-
тайтын құжат бойынша заңды тұлғаға немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойын-
ша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкіліне) қолма-қол береді немесе пошта арқылы жібереді.

7. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша əрбір рəсімнің (іс-əрекеттің) нəтижесі:
1) қызмет көрсетушінің кеңсесінің кіріс нөмірі;
2) қызмет көрсетушінің «Оқулық» орталығына жіберген хаты;
3) «Оқулық» орталығының қызмет көрсетушінің кеңсесіне жіберген сараптамалық 

қорытындысы;
4) «Оқулық» орталығының хатына қызмет көрсетуші кеңсесінің кіріс нөмірі;
5) қызмет көрсетушінің орындаушыны анықтаған хаты;
6) мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелері туралы қызмет көрсетуші басшылығының қол 

қойған хаты;
7) қызмет көрсетуші кеңсесі қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушыға хатты беруі.

3-тарау. Қызмет көрсетушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі өзара іс-қимыл 

жүргізу тəртібінің сипаттамасы
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қызмет көрсетушінің мынадай бөлімшелері 

қатысады:
1) қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері;
2) қызмет көрсетушінің басшысы;
3) қызмет көрсетушінің жауапты орындаушысы.
9. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-əрекеттер) реттілігінің 

сипаттамасы: 
1) 1-рəсім – қызмет көрсетушінің кеңсесі құжаттар топтамасын қабылдайды жəне 1 (бір) 

күнтізбелік күн ішінде тіркейді;
2) 2-рəсім – қызмет көрсетуші басшысы 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде орындаушыны 

белгілейді;
3) 3-рəсім – қызмет көрсетушінің жауапты орындаушысы көрсетілген қызметті алушы 

мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті құжаттар топтамасын толық ұсынбағай жəне құжаттарды 
əкелген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде құжаттарды толықтырмаған жағдайда, 
өтінішті бұдан əрі қарастырудан бас тарту жайлы жазбаша уəждеме дайындайды.

4) 4-рəсім – орындаушы көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті 
құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде құжаттар топта-
масын ілеспе хатпен «Оқулық» Орталығына сараптамадан өткізуге жібереді;

5) 5-рəсім – «Оқулық» Орталығы мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің оқу басылымдарына сараптама жүргізеді жəне күнтізбелік 47 (қырық жеті) күн ішінде 
сараптама қорытындысын қызмет көрсетушінің кеңсесіне жолдайды;

6) 6-рəсім – қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері орындаушыны белгілеу, авторларға 
жəне авторлар ұжымына мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелері туралы хатты дайын-
дау үшін 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде сараптамалық қорытындыны қызмет көрсетушінің 
басшылығына жолдайды;

7) 7-рəсім – орындаушы «Оқулық» орталығының сараптамалық қорытындысы негізінде 
авторларға жəне авторлар ұжымына мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелері туралы хат 
дайындайды жəне күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде қызмет көрсетушінің басшылығына қол қою 
үшін жолдайды;

8) 8-рəсім – қызмет көрсетушінің басшысы көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына 
сараптама нəтижелері туралы хатқа қол қояды жəне (1 (бір) күнтізбелік күн ішінде) көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;

9) 9-рəсім – қызмет көрсетушінің кеңсесі сараптама нəтижелері туралы хатты 1 (бір) 
күнтізбелік күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол береді немесе пошта арқылы 
жолдайды.

10. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рəсімдер (іс-əрекеттер) 
реттілігінің сипаттамасы осы Регламенттің 1-қосымшасына сəйкес, қызмет көрсетушінің 
(қызметкерлердің) құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылының блок-схемасында 
көрсетілген.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жүргізу, сондай-ақ ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
11. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау, қызмет алушының сұрауын өңдеу 

ұзақтығы, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
алу процесін сипаттау, оның ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға 
немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкілі) 
Стандарттың 9-тармағына сəйкес Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды тапсырады. Қабылдау 
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді; 

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға немесе нотариалды 
куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкілі) тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады жəне Стандарттың 2-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша (он бес минут ішінде) қолхат береді;

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды «Оқулық» 
Орталығына 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде жолдайды;

4) «Оқулық» Орталығы мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу 
басылымдарына күнтізбелік 47 (қырық жеті) күн ішінде сараптама жүргізеді жəне мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижелерін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды;

5) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері сараптамалық қорытындыны тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті алушыға (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға 
немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті өкіліне) 

15 (он бес) минут ішінде береді. 
12. Көрсетілетін қызметті алушыға (не өзінің өкілеттігін растайтын құжат бойынша заңды 

тұлға немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға түріндегі уəкілетті 
өкіліне) дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы беру тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат негізінде жеке басын куəландыратын (не оның нотариалды 
куəландырылған сенімхат бойынша өкіліне) құжатын ұсынған кезде жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметтің сараптамалық қорытынды нəтижесінің 
1 (бір) ай ішінде сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оны қызмет көрсетушіге одан əрі 1 
(бір) жыл ішінде сақтау үшін береді. 

Көрсетілетін қызметті алушы 1 (бір) ай өткен соң өтініш берген жағдайда, Мемлекеттік 
корпорацияның сұрауы бойынша қызмет көрсетуші 10 (он) жұмыс күні ішінде Астана қаласында 
1 (бір) жұмыс күні ішінде дайын мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде қызмет көрсетушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара, əрекеттер (іс-əрекеттер) жүргізу реттілігінің толық 
сипаттамасы осы Регламенттің 2-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-
процестері анықтамалығында келтірілген. 

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқулық ба-
сылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық қорытынды 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Көрсетілетін қызметті берушінің (қызметкерлердің) құрылымдық
бөлімшелерінің өзара іс-қимылының блок-схемасы

 

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

басылымдары бойынша авторларға жəне авторлар ұжымына сараптамалық 
қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15181 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 сәуір         №201         Астана қаласы

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері 
бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру жəне қайта 

қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10297 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2015 жылғы 12 наурыздағы 
№47 (28525) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері 
бойынша ауыстыру жəне қайта қабылдау қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Білім алушы шетелдік білім беру ұйымынан ауыстырылған немесе қайта қабылданған 

кезде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транс-
крипт), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 10 
қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 5135 болып тіркелген Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 
қағидаларында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасында нострификациялау рəсімінен 
өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.»;

мынадай мазмұндағы 6-1 жəне 6-2 тармақтармен толықтырылсын:
«6-1. 1-курстың бірінші семестрінен кейін шетелдік ЖОО-дан ауыстыру немесе қайта 

қабылдану кезінде, тұлғалар 6-тармақта көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым Министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 
502 «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың 
нысанын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) үлгідегі ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан əрі – ҰБТ) 
немесе кешенді тестілеу (бұдан əрі – КТ) сертификатын ұсынады.

ҰБТ мен КТ-ға қатыспаған немесе өту балын жинамаған тұлғалар Қазақстан Республи касының 
2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 5-бап, 12-тармақшасына сəйкес уəкілетті 
органмен бекітілген, ҰБТ жəне КТ өткізу қағидаларында көрсетілген мерзімде КТ тапсырады. 

6-2. Шетелдік ЖОО-дан ауыстыру немесе қайта қабылдану кезінде тұлғалар 1-курстан 
кейін 6-тармақта көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ шетелдік ЖОО-ға түсер алдындағы сынақ 
нəтижелерін ұсынады.»;

32 жəне 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Магистранттар, резидентура тыңдаушылары жəне докторанттар басқа ЖОО-ға тек 

ақылы негізде ауысады.
33. Студенттерді, магистранттарды, резидентура тыңдаушыларын жəне докторанттарды 

басқа ЖОО-дан ұлттық ЖОО-ғa ауыстыру тек ақылы негізде ғана жүзеге асырылады. 
Бұл ретте, студенттің ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификатындағы 

балл саны 60-тан төмен болмауы жəне орташа үлгерім балы (GPA – Grade Point Average (Грейд 
Пойнт Эверейдж)) аталған ұлттық ЖОО-дағы белгіленген ауысу балынан төмен болмауы тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 33-1 тармақпен толықтырылсын:
«33-1. Білім алушыларды шетелдік ЖОО-дан ауыстыру тек ақылы негізде ғана жүзеге 

асырылады.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Жоғары жəне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім департаменті (Д.Ж. Ахмед-Заки) 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 ресми жариялау үшін мерзімді баспа 
басылымдарына жəне Қазақстан Республикасы Əділет ақпараттық-құқықтық жүйесіне, 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;

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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15203 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 23 мамыр       №239          Астана қаласы 

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру 
бойынша кейбір шаралар туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы 
№318 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысымен 
бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу 
қағидаларын іске асыру мақсатында бұйырамын: 

1. «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша кейбір шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 
мамырдағы № 318 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11258 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 10 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

тағайындалуына үміткерлер үшін мемлекеттік жəне шет тілдерін білуінің, сондай-ақ пəндік 
емтихандардың қажетті ең төменгі деңгейі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жұмыс орнын сақтау шартымен маман даярлауға 
жұмыс беруші өтінімінің нысаны; 

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 
конкурсына қатысу үшін үміткер сауалнамасының үлгілік нысаны;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес тағылымдамадан өту бағдарламасына қойылатын талаптар;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 

үшін бағалар баламалығы кестесі;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

тағайындалуына үміткерлердің Тəуелсіз сараптамалық комиссия мүшелерімен жеке 
əңгімелесуін бағалау парағының үлгілік нысаны;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес тілдік курстар ұзақтығының кестесі бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына 

үміткерлер үшін мемлекеттік жəне шет тілдерін білуінің, сондай-ақ пəндік емтихандардың 
қажетті ең төменгі деңгейі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген маман даярлауға жұмыс беруші өтінімінің нысаны осы 
бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 
конкурсына қатысу үшін үміткер сауалнамасының үлгілік нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына 
үміткерлер үшін тағылымдамадан өту бағдарламасына қойылатын талаптар осы бұйрыққа 
4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін 
бағалар баламалылығы кестесі осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлердің Тəуелсіз 
сараптамалық комиссия мүшелерімен жеке əңгімелесуін бағалау парағының үлгілік нысаны 
осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген шетелдегі тілдік курстар ұзақтығының кестесі, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының аумағында ағылшын тілі курстары ұзақтығының кестесі осы 
бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің ресми ин-
тернет-ресурсында 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 бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
 2015 жылғы 22 мамырдағы №318 бұйрығына 1-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін 
мемлекеттік жəне шет тілдерін білуінің, сондай-ақ пəндік емтихандардың қажетті ең 

төменгі деңгейі

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін 
мемлекеттік тілді білуінің қажетті ең төменгі деңгейі 

Тест блоктары Тест тапсыр-
маларының жал-

пы саны

Жеткілікті болып 
табылатын дұрыс 
жауаптардың саны

Пайыздық 
ара қатынас

Тыңдалым 
150 75 50%Лексика-грамматикалық тест

Оқылым
Ескерту: мемлекеттік тіл бойынша емтиханды (КАЗТЕСТ) А2 жəне одан жоғары деңгеймен 

тапсырғаны туралы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Ұлттық тестілеу 
орталығы» РМК берген ресми сертификатты ұсынған тұлғалар мемлекеттік тілді білу деңгейін 
анықтау бойынша тестілеуден босатылады. 

(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін шет тілін білуінің қажетті ең төменгі 
деңгейі 

№ Болжалды оқу елі Санаттар 
Оқ

у т
ілі

Бірінші межелік деңгей

Ма
ма

нд
ық

 
ба

ғы
ты

*

Екінші межелік деңгей Ескерту 

 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Аустралия Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н 

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

–
Инженерлік-техникалық 
қызметкер 
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бойын-
ша кемінде 6.0) 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5 TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

2 Аустрия Республикасы,
Германия Федеративтік 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Не
міс

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35
Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10-нан 7.0
OnSet А2

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Германия Федеративтік 
Республикасында 
академиялық 
бағдарламалар бойынша 
оқуға үміткерлер DAAD ко-
миссиясымен əңгімелесуге 
жіберіледі.
Кейбір ЖОО-дағы «маги-
стратура» бағдарламасына 
түскенде GMAT емтиханын 
тапсыру керек (мамандыққа 
байланысты)

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Goethe-Zertifi kat C1
Test-DaF 4; DSH 2 

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46
Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10- нан 7.0
OnSet А2

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 
Goethe-Zertifi kat C1
Test-DaF 4; DSH 2 

3 Бельгия Корольдігі, 
Бразилия Федеративтік 
Республикасы, 
Ұлыбритания, Дания 
Корольдігі, Үндістан 
Республикасы, Ирландия, 
Латвия Республикасы, 
Литва Республикасы, 
Макао, Мексика Құрама 
Штаттары, 
Жаңа Зеландия,
Сингапур Республикасы,
Тайвань,
Чили Республикасы,
Швеция Корольдігі,
Эстония Республикасы,
Оңтүстік Африка 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Дания Корольдігі, 
Бельгия Корольдігі, 
Латвия Республикасы 
«Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен» санаты бойын-
ша ғана

Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

4 Италия Республикасы*** Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Ит
ал

ья
н

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

CILS A2/CELI 1

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Итальян тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға CILS, CELI серти-
фикаттары болғанда ғана 
жіберіледі.

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

CILS Tre-C1/CELI 4

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

CILS A2/CELI 1
Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5

TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 
CILS Tre-C1/CELI 4

5 Канада,
Америка Құрама 
Штаттары

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

–  «Магистратура», «доктор-
антура» бағдарламаларына 
түскенде GRE, GMAT 
емтихандарын тапсыру 
керек (мамандыққа жəне 
бағдарламаға байланысты).

Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

(Соңы. Басы 23-бетте) 6 Қытай Халық 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Қы
та

й

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

HSK 6-ншыдан 3-деңгейі

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Қытай тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға HSK сертификаты 
болғанда ғана жіберіледі.
«Резидентура» 
бағдарламасы бойынша оқу 
қытай тілінде ғана жүзеге 
асырылады

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бойын-
ша кемінде 6.0)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 
 

 HSK 6-ншыдан 6-деңгейі

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46
HSK 6-ншыдан 3-деңгейі

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79
HSK 6-ншыдан 5-деңгейі

7 Нидерланд Корольдігі*** Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Го
лл

ан
д

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35
PTIT (А2) 

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Голланд тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға PTIT, PAT серти-
фикаттары болғанда ғана 
жіберіледі.
«Магистратура» 
бағдарламасына түскенде 
GRE, GMAT емтиханын 
тапсыру керек (мамандыққа 
байланысты).

Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/резиден-
тураға өз бетімен түскен

 IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

PAT (C1) 

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46
PTIT (А2) 

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79      PAT (C1) 

8 Норвегия Корольдігі*** Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Но
рв

ег

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Norskprøve 2 (А2)

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Норвег тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Norskprøve, 
Bergentest сертификаттары 
болғанда ғана жіберіледі.

Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Bergentest (С1)

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

Norskprøve 2 (А2)
Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5

TOEFL:       ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79    Bergentest (С1)

9 Ресей Федерациясы Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Мемлекеттік қызметші 
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер 
БАҚ редакциясы 
қызметкері

Ор
ыс

 

–

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

Пəндік емтихандар

10 Финляндия 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н

/Ф
ин

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

YKI 3 (B1)

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

 Фин тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға YKI сертификаты 
болғанда ғана жіберіледі.

Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100    YKI 5 (C1)

11 Француз 
Республикасы***

Тағылымдама
Ағ

ыл
шы

н /
Фр

ан
цу

з
IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35
TCF 200
DELF A2

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

–
Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100
TCF 500
DALF C1

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер 
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46
TCF 200 DELF A2

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79
TCF 500       DALF C1

12 Швейцария 
Конфедерациясы ***

Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н

/Ф
ра

нц
уз 

/Н
ем

іс

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35
TCF 200     DELF A2
Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10-нан 7.0 OnSet А2

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ
– Француз тілі бойынша тілдік 

курстардан өту Француз 
Республикасында жүзеге 
асырылады

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок бой-
ынша кемінде 6.0 жəне writing 
кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

TCF 500
DALF C1

Goethe-Zertifi kat C1;
Test-DaF 4; DSH 2

Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46
TCF 200         DELF A2
Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10-нан 7.0 OnSet А2

Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 
 Goethe-Zertifi kat C1;
Test-DaF 4; DSH 2

13 Корей Республикасы*** Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Ко
ре

й

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

TOPIK (level 2)

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Корей тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Test of Profi ciency 
in Korean (TOPIK) серти-
фикаты болғанда ғана 
жіберіледі 

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

TOPIK (level 5)Мемлекеттік қызметші
Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

TOPIK (level 2)
Жалпы конкурс – IELTS: 9.0-ден 6.5

TOEFL: 

ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 
TOPIK (level 4)

14 Жапония*** Тағылымдама

Ағ
ыл

шы
н /

Жа
по

н

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Nouryekushiken 3-деңгейі

Гу
ма

ни
та

рл
ық

,
Те

хн
ик

ал
ық

,
Ме

ди
ци

на
лы

қ

– Жапон тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Nouryekushiken 
сертификаты болғанда ғана 
жіберіледі 

Инженерлік-техникалық 
қызметкер
Докторантураға/
резидентураға өз бетімен 
түскен

IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

Nouryekushiken 1-деңгейіМемлекеттік қызметші
 Ғылыми-педагог қызметкер
Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер
БАҚ редакциясы 
қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

Nouryekushiken 
3-деңгейі

Жалпы конкурс – 

Ескерту:
Шет тіл бойынша емтиханды ресми сертификатты ұсынған тұлғалар шет тілді білу деңгейін анықтау бойынша тестілеуден 

босатылады. 
* Техникалық бағыт – «Шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарғасына сəйкес Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комис-
сиясы жыл сайын бекітетін «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін Басым мамандықтар тізбесінің (бұдан 
əрі - Тізбе) мына бөлімдеріндегі мамандықтар: Техникалық ғылымдар мен технологиялар; Жаратылыстану ғылымдары; Ауыл 
шаруашылығы ғылымдары.

Гуманитарлық бағыт –Тізбесінің мына бөлімдеріндегі мамандықтар: Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне басқару; 
Гуманитарлық ғылымдар; Өнер

Медициналық бағыт – Тізбесінің мына бөлімдеріндегі мамандықтар: Денсаулық сақтау жəне медициналық ғылымдар.
**Бұл санаттың сертификаттары «Болашақ» халықаралық стипендиясына конкурс шеңберінде тестілеуден өту нəтижесінде 

алынған жағдайда қабылданады.
***Көрстетілген елдер үшін ағылшын тілі бойынша тілдік курстардан өту Ұлыбританиядағы тілдік мектептерде жүзеге 

асырылады.

Бірінші сатылық деңгей – тілдік курстарға жіберу үшін.
Екінші сатылық деңгей – академиялық оқуға жіберу үшін.

Емтихандардың атаулары бойынша ақпарат:
IELTS (International English Language Testing System) – ағылшын тілін білуді тестілеудің халықаралық жүйесі;
TCF (Test de connaissance du franзais) – француз тілін білу тесті;
DELF (Diplme d’tudes en Langue Franсaise) – француз тілін білуі туралы диплом;
DALF (Diplоme Approfondi de Langue Franсaise) – француз тілін терең білуі туралы диплом;
HSK – шетелдіктерді, қытай эмигранттарды жəне аз ұлттар өкілдерін қоса алғанда, қытай тілінде сөйлемейтін адамдардың 

қытай тілін білу деңгейін сертификаттауға арналған ҚХР мемлекеттік емтиханы;
Nouryekushiken - жапон тілін білу деңгейін анықтау емтиханы;
Test of Profi ciency in Korean (TOPIK) – корей тілін білу деңгейін анықтау емтиханы;
GRE (Graduate Record Examination) – нақты мамандық бойынша негізгі білімін тестілеу;
GMAT (General Management Admission Test) – менеджмент саласындағы білім деңгейі мен біліктілігін анықтаудың 

электрондық тесті;
DELE – шет тілі ретінде испан тілін білу сертификаты;
CILS (Certifi cazione di Italiano come Lingua Straniera) – шет тілі ретінде итальян тілін білу деңгейін растаушы сертификат;
CELI (Certifi catos di Conoscenza della Lingua Italiana) – шет тілі ретінде итальян тілін білу сертификаты;
Norskprøve, Bergentest – шет тілі ретінде норвег тілін білу сертификаты;
PTIT, PAT – шет тілі ретінде голланд тілін білу сертификаты;
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – Тест DaF Германияда оқу үшін қажетті неміс тілі деңгейін тексеретін тест. Бұл 

емтиханды əлем бойынша лицензияланған орталықтарда, сонымен қатар, Қазақстанда тапсыруға болады;
Goethe-Zertifi kat – Неміс тілін білуін растау үшін қажетті Гёте-Институтының сертификаты. Гёте-институтында сертифи-

кат алу үшін емтиханды Гёте-институттарында да, біздің серіктестеріміз болып табылатын емтихан алу орталықтарында да 
тапсыруға болады;

OnSet – неміс тілі деңгейін анықтауға арналған тест;
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) – DSH емтиханы Германиядағы жоғары оқу орындарының біріне 

түсу үшін қажетті;
DSH емтиханы Германия жоғары оқу орындарында кезекті семестрлер басталғанға дейін 3-4 апта бұрын тапсырылады;
YKI – шет тілі ретінде фин тілін білу сертификаты;
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – шет тілі ретінде ағылшын тілі бойынша тест мынадай түрлерге бөлінеді;
ITP (Institutional Testing Program) – үміткерлердің тілдік дайындығын алдын ала анықтауға арналған бейресми тест;
PBT (Paper-based test) – қағаз жеткізгіштегі ресми тест;
CBT (Computer-based test) – компьютер арқылы тапсырылатын ресми тест;
IBT(Internet-based test) – Интернет арқылы тапсырылатын ресми тест.

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлер үшін пəндік 
емтихандардың қажетті ең төменгі деңгейі

Емтихан атауы Бастапқы балл
Орыс тілі «Жақсы» бағасынан кем емес

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 2-қосымша

Жұмыс берушінің маман даярлауға өтінімі/
Заявка работодателя на подготовку специалиста

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 3-қосымша

Үміткердің «болашақ» халықаралық стипендиясын 
тағайындау конкурсына қатысу үшін сауалнамасы/

Анкета претендента для участия в конкурсе на присуждение 
международной стипендии «Болашак»

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 5-қосымша 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін 
тағылымдамадан өту бағдарламасына қойылатын талаптар 

Тағылымдамадан өту бағдарламасында келесі тармақтар көзделеді:
1. Өту елі;
2. Шетелдік ұйым;
3. Ұзақтық;
4. «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басымдық мамандықтар 

тізбесіне сəйкес мамандық»;
5. Тақырып;
6. Өзектілік пен жаңалық;
7. Мақсат;
8. Міндеттер;
9. Өту кезеңдері;
10. Зерттеу объектісі;
11. Зерттеуде пайдаланылатын əдістер;
12. Қажетті материалдық-техникалық құралдар;
13. Күтілетін нəтижелер;
14. Шетелде тағылымдамадан өту жоспар-кестесі.

 Нысан 
Тағылымдаманың жоспар-кестесі: 

№ Іс-шаралар 
атауы

Іс-шараларды 
өткізу мерзімдері

Зерттеуде пайдаланы-
латын технологиялар 

мен əдістер

Есептілік ны-
саны

      

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндеттерін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 6-қосымша 

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін 
бағалар баламалылығы кестесі

Дəстүрлі жүйе бойынша баға
Кредиттік жүйе бойынша баға

Бағаның сандық ба-
ламасы

Бағаның əріптік ба-
ламасы

%-дық 
мөлшері

Өте жақсы 4,0 (4,33) A (А+) 95-100
3,67 A- 90-94

Жақсы 3,33 B+ 85-89
3,0 B 80-84
2,67 B- 75-79

Қанағаттанарлық 2,33 C+ 70-74
2,0 C 65-69
1,67 C- 60-64
1,33 D+ 55-59
1,0 D 50-54

Қанағаттанарлықсыз 0 F 0-49

Осы Бағалар баламалылығы кестесіне сəйкес кредиттік жүйе бойынша 3,30 балл дəстүрлі 
жүйенің 4,30 балына сəйкес келеді. 

Ескерту: осы тізімге кірмеген орташа балының баламасы Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігімен жеке тəртіпте қарастырылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 23 мамырдағы №239 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндеттерін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 7-қосымша 

Үлгілік нысан 
 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлердің 
Тəуелсіз сараптамалық комиссия мүшелерімен жеке əңгімелесуін бағалау парағы

1 . Үміткер туралы жалпы ақпарат
Үміткер коды:  
Білім туралы құжаттың орташа балы:  
Диплом бойынша мамандық:  
Оқу орны:  
Бағдарлама, мамандық, оқу курсы:  
Ағымдағы үлгерім:  
Жұмыс орны:
Лауазым:  

2. Конкурс бойынша ақпарат
Үміткер санаты:  
Оқу елі:
Оқу тілі:
Академиялық оқу үшін шетелдік жоғары оқу орны/ 
Тағылымдамадан өту үшін шетелдік ұйым 

 

Оқу бағдарламасы:  
Болжамды мамандық:  

3. Конкурстық іріктеу нəтижелері
Шет тілін білу бойынша тестілеу нəтижесі:  
Мемлекеттік тілді білу бойынша тестілеу нəтижесі:
Кешенді тестілеу нəтижесі:
Уəждемелік жəне ұсыным хаттарды бағалау 
нəтижелері:

4. Жеке əңгімелесу бағалары
1. Үміткердің кəсіби даярлық деңгейі 
(тəжірибелік дағдылары)

5 – өте жақсы
4 - жақсы
3 - қанағаттанарлық
2 – қанағаттанарлықсыз

2. Таңдаған оқу мамандығы бойын-
ша базалық білім деңгейі (теориялық 
дағдылары)

5 – өте жақсы
4 – жақсы
3 - қанағаттанарлық
2 – қанағаттанарлықсыз

3. Мамандық таңдауды түсіну, 
дəлелділік деңгейі 

5 – өте жақсы
4 – жақсы
3 - қанағаттанарлық
2 – қанағаттанарлықсыз

4. Таңдаған мамандығы бойын-
ша Қазақстан Республикасының 
стратегиялық жəне бағдарламалық 
құжаттарын білу деңгейі

5 – өте жақсы
4 - жақсы
3 - қанағаттанарлық
2 – қанағаттанарлықсыз

5. Жағдайлық тапсырмаларды шешу 
дағдыларының деңгейі

5 – өте жақсы
4 - жақсы
3 - қанағаттанарлық
2 – қанағаттанарлықсыз

5. Тəуелсіз сараптамалық комиссия мүшесінің əңгімелесу нəтижелері бойынша ұсынымдары 
«Болашақ» халықаралық стипенди-

ясын тағайындау үшін ұсынамын
«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 

үшін ұсынбаймын
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 (қысқаша түсініктеме)
____________________________________________________ 20__ жылғы «____» _______ 
(Тəуелсіз сараптамалық комиссия мүшесінің Т.А.Ə. (болған жағдайда) (қолы) 

6. Қорытынды баға
Осы бөлімді жеке əңгімелесу қорытындысы бойынша «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы» АҚ қызметкері толтырады _____________________________________________
__________________________________
(Қорытынды баға) («Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ қызметкері Т.А.Ə. (болған 
жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 23 мамырдағы 
№239 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндеттерін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 8-қосымша

Тілдік курстар ұзақтығының кестесі

№ Тілдік курстардан өту елі Мамандық 
бағыты Бағдарлама Тіл 

1.

Аустралия,
Ұлыбритания,
Ирландия,
Канада, 
Америка Құрама Штаттары

Техникалық 
Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура
Докторантура 
Резидентура

Ағылшын 

2.
Аустрия Республикасы,
Германия Федеративтік Республикасы, 
Швейцария Конфедерация

Техникалық 
Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура
Докторантура
Резидентура

Неміс 

3. Италия Республикасы
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура
 Докторантура
Резидентура

Итальян

4. Қытай Халық Республикасы
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Резидентура 
Докторантура

Қытай 

5. Нидерланд Корольдігі 
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Голланд

6. Норвегия Корольдігі
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Норвег

7. Финляндия Республикасы
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Докторантура
Резидентура Фин

8. Француз Республикасы
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Француз

9. Корей Республикасы
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Корей

10. Жапония 
Техникалық 

Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Жапон 

11. Магистратура алдындағы дайындық (Pre-
Sessional Course)*****

Техникалық 
Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура

Ағылшын 
Голланд
Итальян
Қытай 
Корей
Неміс 

Норвег
Француз
Жапон 

Ағылшын 
Итальян
Қытай 
Корей
Неміс

Норвег
Француз

кестенің жалғасы

***IELTS 5.0;
TOEFL ITP/PBT 417-456;
TOEFL IBT 35-45

6 ай 6 ай****

IELTS 5.5; 
TOEFL ITP/PBT 457-499; 
TOEFL IBT 46-59

3 ай 6 ай****

IELTS 6.0; TOEFL ITP/PBT 500-549; TOEFL 
IBT 60-78 - 6 ай****
IELTS 6.5; TOEFL ITP/PBT 550-600; TOEFL 
IBT 79-100 - 3 ай****
Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
OnSet A2

- 12 ай****

Goethe-Zertifi kat B1
OnSet B1 - 9 ай****

Goethe-Zertifi kat В2
OnSet B2 - 6 ай****

CILS A2/CELI 1 - 12 ай****
CILS UNO/CELI 2 - 9 ай****
CILS B2/CELI 3 - 6 ай****
HSK 3 HSK 6-дан - 12 ай****
HSK 4 HSK 6-дан - 9 ай****

HSK 5 HSK 6-дан 6 ай****
PTIT (A2) - 12 ай****
PMT (B1) - 9 ай****
PPT (B2) - 6 ай****
Norskprøve 2 - 12 ай****
Norskprøve 3 - 9 ай****
Bergentest (B2) - 6 ай****
YKI 3 (B1) - 12 ай****
YKI 4 (B2) - 9 ай****
DELF A2/TCF 200-299 - 12 ай****
DELF B1/TCF 300-399 - 9 ай****
DELF B2/TCF 400-499 - 6 ай****
TOPIK (level 2) - 12 ай****
TOPIK (level 3) - 9 ай****
TOPIK (level 4) - 6 ай****
Nouryekushiken 3-деңгей - 12 ай****
Nouryekushiken 2-деңгей - 9 ай****
IELTS 6.5 9.0-ден; TOEFL: ITP/PBT 550;
IBT 79

- 2 ай

PAT (C1) 
CILS Tre - C1/CELI 4
HSK 5 HSK 6-дан
TOPIK (level 4)
Goethe-Zertifi kat C1
Test-DaF 4; DSH 2 
Bergentest (С1)
TCF 500
DALF C1
Nouryekushiken 1-деңгейі
IELTS 7,0 (əр блок бойынша кемінде 6.5) 9.0-ден; 
TOEFL: ITP/PBT 600;
IBT 100

- 1 ай

CILS Quattro - C2/CELI5
HSK 6 HSK 6-ден
TOPIK (level 5)
Goethe-Zertifi kat C2
Test-DaF 4; DSH 2 
Bergentest (С1)
TCF 500
DALF C2

Ескерту:
*тағылымдамадан өту санаты бойынша үміткерлер үшін тілдік курстардан өту ұзақтығы – 

6 ай. Тағылымдамадан өтуге шақыру хатында тілдік курстардың одан аз мерзімі көрсетілген 
жағдайда, тілдік курстардың ұзақтығы шақыру хатына сəйкес белгіленеді. 

**жоғары оқу орындарына түсу үшін қажетті деңгейіне дейін, бірақ осы кестеде көрсетілген 
мерзімінен аспай.

***«Инженерлік-техникалық қызметкер», «докторантураға/резидентураға өз бетімен түскен», 
тағылымдама санаттары бойынша ғана.

**** стипендиат тілдік курстардың толық курсының қорытындысы бойынша академиялық 
оқуға шетелдік университеттерге түсу үшін қажетті деңгейді растау үшін бақылау тестінен өтеді 
(«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге шет тілін білудің ең аз 
деңгейіне, екінші межелік деңгейге сəйкес). 

*****«Жалпы қызметкер», «магистратураға өз бетімен түскен» санаттары бойынша ғана.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15184 
болып енгізілді.

Түзету!
«Егемен Қазақстан» республикалық газетінің 2017 жылғы 24 қарашадағы №227 (29208) санында 

жарияланған «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 2016 жылғы 12 тамыз №135» 
бұйрығын мына нұсқада: «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 2016 жылғы 12 
тамыз №499» оқылуын сұраймыз.
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(Соңы 26-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 мамыр          №357           Астана қаласы 

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық  талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы

(Соңы. Басы 227-нөмірде)

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына 3-қосымша

Денсаулық сақтау объектілерінің функционалдық мақсатына жəне олардың тазалық сыныбына байланысты үй-
жайлардағы ауа ортасының бактериялық тұқымдалуының рұқсат етілген деңгейлері

Кесте 

№ Тазалық 
сыныбы

Үй-жайдың атауы Санитариялық-микробиологиялық көрсеткіштер
1 м3 ауадағы 

микроорганизмдердің 
жалпы саны (коло-
ния құрушы бірліктер 

(КОЕ/м3)

1 м3 ауадағы 
Staphylococcus aureus 
колониялар саны (ко-
лония құрушы бірліктер 

(КОЕ/м3)

1 дм3 ауадағы зең жəне 
ашытқы грибоктарының 

саны

Жұмыс 
бастал-

ғанға дейін

Жұмыс 
кезінде

Жұмыс 
бастал-

ғанға дейін

Жұмыс 
кезінде

Жұмыс 
бастал ғанға 

дейін

Жұмыс 
кезінде

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Өте таза 

(А)
Операциялық, босандыру 
залдары, диализ залда-
ры, гематологиялық, күйігі 
бар пациенттерге арналған 
асептикалық бокстар, шала 
туған балаларға арналған 
палаталар, дəріханалардың 
асептикалық блогы, 
стерильдеу блогы (таза 
бөлігі), бактериологиялық 
зертханалардың бокстары

200-ден 
аспайтын

500-ден 
аспайтын

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

2 Таза (Б) Емшара, таңып-байлау, 
операция алды палаталары, 
реанимация залдары, балалар 
палаталары, емшек сүтін жинау 
жəне пастерлеу бөлмелері, 
дəріханалардың ассистент 
жəне өлшеп-орау бөлмесі, 
бактериологиялық жəне 
клиникалық зертханалардың 
зерттеу жүргізуге арналған 
үй-жайы, хирургиялық жəне 
стоматологиялық қабылдау 
кабинеттері

500-ден 
аспайтын

750-ден 
аспайтын

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

болмауы 
тиіс

3 Шартты 
түрде 
таза (В)

Хирургия бөлімшелерінің пала-
талары, операциялық, босанды-
ру залына жалғасатын дəліздер, 
тексеріп-қарау кабинеттері жəне 
инфекциялық бөлімшелердің 
бокстары мен палаталары, 
ординаторлық, материалдық 
бөлмелер, таза киім-кешек 
қоймалары

750-ден 
аспайтын

1000-нан 
аспайтын

болмауы 
тиіс

2-еуден 
аспайтын

болма-уы 
тиіс

болмауы 
тиіс

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына 4-қосымша

Денсаулық сақтау объектілеріндегі ерекше тəртіп бойынша тексерулер кезінде жүргізілетін
зертханалық-құрал-саймандық өлшеулер

 Кесте 

Р/с 
№

Зерттеулер түрлері Зерттеулер 
кезеңділігі

Сынама алу немесе өлшеу орны

1 2 3 4
1. Физикалық факторларды бақылау

1 Температура, ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы, ауа алмасу жиілігі, 
жарықтандыру

Жылына 1 рет Науқастарға арналған палаталар, операциядан кейінгі 
палаталар, реанимация залдары, қарқынды терапия 
палаталары, босандыру бокстары, операция жəне наркоз 
бөлімшелері, барокамералар, босанудан кейінгі палаталар, 
шала туған, жаңа туған нəрестелерге арналған палаталар, 
бокстар, жартылай бокстар, бокс алды, сүзгілер, тексеріп-қарау, 

таңып-байлау, манипуляциялық, емшара, егу, стерильдеу 
бөлмелері, емдік дене шынықтыру залдары, функционалдық 
диагностика кабинеттері, науқастарды қабылдау кабинеттері

2 Шуыл деңгейі Жылына 1 рет Стерильдеу бөлмелері, зертханалар, рентген кабинеттері, 
функционалдық диагностика кабинеттері, стоматологиялық 
кабинеттер, физиотерапиялық кабинеттер, реанимация 
залдары, қарқынды терапия палаталары, операциялық үй-
жайлар

3 Электр магниттік өрістер Жылына 1 рет Зертханалар, функционалдық диагностика бөлімшелері, 
магниттік-резонанстық томография кабинеті, физиотерапиялық 
кабинеттер

4 Лазерлік сəлелеу Жылына 1 рет Операциялық, хирургиялық, реанимациялық бөлімшелер
2. Радиациялық бақылау

1 Сəулелеу дозасының қуатын өлшеу Жылына бір 
реттен си-
ретпей

Персоналдың жұмыс орындарында, емшара кабинетімен 
көршілес үй-жайларда жəне аумақта

2 Рентген сəулесінің радиациялық 
шығуын өлшеуіштің көмегімен 
пациенттің сəулеленуінің тиімді 
дозасын айқындау

Жылына бір 
реттен си-
ретпей

Дозаны алаңға шығару өлшеуішімен жабдықталмаған əрбір 
медициналық рентгендік диагностикалық аппарат үшін (рент-
ген түтігінің анодтық кернеуінің жұмыс мəндерінің барлық диа-
пазонында)

3. Санитариялық-химиялық бақылау
1 Құрамында сынап буының болуы Жылына 1 рет Физиотерапиялық кабинеттер
2 Құрамында көміртегі оксидінің болуы Жылына 1 рет Клиникалық-диагностикалық зертханалар
3 Құрамында озонның болуы Жылына 1 рет Операция алды, операциялық, стерильдеу бөлмелері, 

палаталар, емшара, егу, реанимация, операциядан кейінгі, 
күйік палаталары, функционалдық диагностика бөлімшелері, 
клиникалық-диагностикалық зертханалар, физиотерапиялық 
кабинеттер, рентген кабинеттері

4 Құрамында азот тотықтарының 
болуы

Жылына 1 рет Операция алды, операциялық, стерильдеу бөлмелері, 
палаталар, емшара, реанимация, операциядан кейінгі, күйік 
палаталары, функционалдық диагностика бөлімшелері, 
клиникалық-диагностикалық зертханалар, физиотерапиялық 
кабинеттер, рентген кабинеттері

5 Құрамында қорғасынның болуы Жылына 1 рет Рентген кабинеттері
6 Құрамында аммиактың болуы Жылына 1 рет Палаталар, емшара, реанимация, операциядан кейінгі, күйік 

палаталары, клиникалық-диагностикалық зертханалар, 
патологиялық-анатомиялық бөлімшелер

7 Құрамында күкірт сутегінің болуы Жылына 1 рет Реанимация, операциядан кейінгі, күйік палаталары, 
физиотерапиялық кабинеттер

8 Дезинфекциялау құралдарында, 
ерітінділерінде белсенді əрекет 
ететін заттардың шоғырлануын 
айқындау

Тексерулердің 
белгіленген 
мерзімділігіне 
сəйкес

Операция алды, емшара, таңып-байлау, манипуляциялық, 
клиникалық-диагностикалық зертханалар, патологиялық-
анатомиялық бөлімшелер, функционалдық диагностика 
бөлімшелері, буфеттер – тарату орындары (кемінде 2 түрі)

9 Стерильдеу алдында тазарту 
сапасын бақылау (азопирамдық, 
фенолфталеиндік сынамалар)

Тексерулердің 
белгіленген 
мерзімділігіне 
сəйкес

Орталықтандырылған стерильдеу бөлмелері жəне көрсеткіштер 
бойынша

4. Өнімдерді, дайын тағамдар мен тамақтану рациондарын зерттеу
1 Негізгі қоректік заттардың құрамы 

жəне тағамдардың тəуліктік 
құнарлылығы

Жылына 1 рет Ұйымдардың ас блоктары

2 Термиялық өңдеу тиімділігі Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Тарату желісіндегі ет жəне балық өнімдерінен жасалған дайын 
тағамдар

3 Тағам қауіпсіздігінің 
микробиологиялық көрсеткіштері

Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Ұйымдардың ас блоктары, буфет-тарату орны

5. Суды зерттеу
1 Суды бактериологиялық жəне 

санитариялық-химиялық 
көрсеткіштеріне 

Көрсеткіштер 
бойынша

Шаруашылық-ауыз су мақсатында пайдаланылатын су (тарату 
желісінен алынатын жəне сырттан əкелінетін су)

6. Ұйымның санитариялық жағдайын бағалау кезіндегі 
санитариялық-бактериологиялық көрсеткіштер

1 Сыртқы ортадан алынған 
шайындыларды бактериологиялық 
зерттеу (ІТБТ-ға, патогенді 
стафилококқа, шартты-патогенді 
жəне патогенді микрофлораға 
кемінде (стационарларда бір төсекке 
шаққанда 0,3 шайынды, амбула-
ториялық-емханалық ұйымда адам-
дарды қабылдауда 0,2 шайынды) 

Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Медициналық жабдық жəне мүкəммал, киім-кешек, 
персоналдың қолы мен арнайы киімі, ас блоктарының жəне 
тарату бөлмесінің мүкəммалы.

2 Ауа ортасын бактериологиялық 
зерттеу

Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Операциялық, операция алды, босандыру үй-жайлары, 
палаталар мен реанимация залдары, асептикалық бокстар, 
стерильдеу, таңып-байлау, манипуляциялық, емшара, 
егу бөлмелері, стоматологиялық кабинеттер, шала туған 
нəрестелерге арналған палаталар, дəріханалардың 
асептикалық блогы, бактериологиялық жəне клиникалық 
зертханалардағы үй-жайлар

3 Стерильдігін зерттеу (шайындылар, 
материал)

Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Операциялық, босандыру, реанимация залдары, стерильдеу, 
таңып-байлау, манипуляциялық бөлмелер, стоматологиялық 
кабинеттер, емшара бөлмесі, асептикалық бокстар, залдар

4 Дезинфекциялау-стерильдеу жаб-
дығын бактериологиялық бақылау

Жылына 1 рет Стерильдеу, дезинфекциялау бөлімшелері

5 Паразитологиялық зерттеулерге 
арналған шайындыларды зерттеу

Тексерулердің 
белгіленген 
кезеңділігіне 
сəйкес

Балалар стационарлары, бөлімшелері

*ескертпе: денсаулық сақтау объектілерінің ауасындағы зиянды заттардың құрамы жұмыс аймағының ауасына қойылатын 
гигиеналық талаптарға сəйкес келеді.

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»
санитариялық қағидаларына 5-қосымша

Нысан
Медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы

20___жыл ішінде  ____________________________________ 
                             (денсаулық сақтау объектісінің атауы)

Кесте

күні 

«А» сыны-
бы*
(м3)

«Б» сыныбы
Биологиялық/ анатомиялық 

қалдықтар  (кг) Өткір, үшкір қалдықтар  (кг) Өзге де (кг)
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*«А» сыныбы қалдықтарының пайда болу көлемі тоқсан сайын, жарты жылдықтың жəне жылдың қорытындысы бойынша, 
ТҚҚ қалдықтарын əкетуге арналған жүкқұжатына сəйкес толтырылады 

Кестенің жалғасы 

«В» сыныбы
Биологиялық/ анатомиялық қалдықтар  (кг) Өткір, үшкір қалдықтар  (кг) Өзге де (кг)

Па
йд
а 
бо
лд
ы

Денсаулық сақтау объектісі 
залалсыздандырды 

За
ла
лс
ыз

да
нд
ыр

у 
 

(к
əд
ег
е 
жа

ра
ту

) ү
ш
ін

 
ба
сқ
а 
ұй
ым

да
рғ
а 

 
бе
рі
лд
і  

Па
йд
а 
бо
лд
ы

Денсаулық сақтау 
объектісі залал-
сыздандырды

За
ла
лс
ыз

да
нд
ыр

у 
 

(к
əд
ег
е 
жа

ра
ту

) ү
ш
ін

 
ба
сқ
а 
ұй
ым

да
рғ
а 

 
бе
рі
лд
і  

Па
йд
а 
бо
лд
ы

Денсаулық сақтау объектісі 
залалсыздандырды

За
ла
лс
ыз

да
нд
ыр

у 
 

(к
əд
ег
е 
жа

ра
ту

) ү
ш
ін

 
ба
сқ
а 
ұй
ым

да
рғ
а 

 
бе
рі
лд
і  

Ө
рт
еу

 а
рқ
ыл

ы 

Ө
рт
ем

еу
 

əд
іст

ер
ім
ен

Ө
рт
еу

 а
рқ
ыл

ы 

Ө
рт
ем

еу
 

əд
іст

ер
ім
ен

Ө
рт
еу

 а
рқ
ыл

ы 

Ө
рт
ем

еу
 

əд
іст

ер
ім
ен

Кестенің жалғасы 

 «Г» сыныбы
«Д» сыныбы (кг)Құрамында сынап бар 

заттар  (дана)
Сұйық  (л), қатты (кг)

дəрілік заттар  Өзге де  (кг) 

Па
йд
а 
бо
лд
ы

Залалсыздандыру  
(кəдеге жарату) үшін 
басқа ұйымдарға  

берілді  

Па
йд
а 
бо
лд
ы Денсаулық сақтау 

объектісі залалсыз-
дандырды

Залалсыздандыру  
(кəдеге жарату) үшін 
басқа ұйымдарға  

берілді 

Па
йд
а 
бо
лд
ы Залалсыздандыру  

(кəдеге жара-
ту) үшін басқа 
ұйымдарға  
берілді  Па

йд
а 
бо
лд
ы Залалсыз-

дандыру  
(кəдеге жара-
ту) үшін басқа 
ұйымдарға  
берілді  

Өртеу 
арқылы 

Өртемеу  
əдістерімен

Ескертпе.  Күн сайын есепке алу нысаны электронды түрде xls (Microsoft Excel) форматында толтырылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қыркүйекте Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15760 болып енгізілді.

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 мамыр             №358            Астана қаласы

«Тамақ өнімдерінің көтерме және бөлшек сауда 
объектілеріне қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын
бекіту туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған «Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекітілсін.

2. «Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 230 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10966 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 маусымда жарияланған) бұйрығының күші 
жойылды 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 бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсына 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

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі ______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 18 тамыз 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы 
№358 бұйрығымен бекітілген

 «Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қойылатын санита-

риялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық 
қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексін (бұдан əрі – Кодекс), «Тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асы-
ру мақсатында əзірленген жəне тамақ өнімінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне 
(бұдан əрі – объектілер) қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді. 

2. Санитариялық қағидалар:
1) құрылыс салуға жер учаскесін таңдауға, объектілерді жобалауға, қайта бейіндеуге, 

реконструкциялауға жəне жөндеуге;
2) сумен жабдықтауға, су бұруға, жылумен жабдықтауға, жарықтандыруға, желдетуге 

жəне ауаны баптауға; 
3) объектілерді, жабдықтарды күтіп-ұстауға жəне пайдалануға (оның ішінде бөлшек сауда 

объектілеріне жəне азық-түлік базарларына);
4) азық-түлік (тағамдық) шикізатын қабылдауға, сақтауға, тасымалдауға, қайта өңдеуге 

(өңдеуге), тамақ өнімдерін өлшеп-орауға жəне өткізуге;
5) тұтыну қалдықтарын жинауға жəне сақтауға; 
6) өндірістік бақылауды жүзеге асыруға, еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету 

жағдайларына, медициналық қамтамасыз етуге жəне персоналды гигиеналық оқытуға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды қамтиды. 

3. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 
1) азық-түлік базары – аумаққа шаруашылық қызмет көрсету, басқару жəне күзету функци-

ялары орталықтандырылған, тұрақты негізде жұмыс істейтін, іргелес аумақтан оқшауланған, 
сауда қызметіне арналған жəне өз аумағының шекарасы шегінде автокөлік құралдарының 
тұрағына арналған алаңмен қамтамасыз етілген тамақ өнімдерін өткізу бойынша мүліктік кешен;

2) азық-түлік қоймасы – тамақ өнімдерін сақтауға арналған стационарлық құрылыс;
3) дайындаушының техникалық құжаттамасы – тамақ өнімдерін, материалдар мен 

бұйымдарды дайындау, сақтау, тасу (тасымал дау) жəне өткізу негізделіп жүзеге асырыла-
тын, дайындаушы бекіткен (ұйым стандарттары, технологиялық регламенттер, технологиялық 
нұсқаулықтар, рецептуралар, өзгешеліктер, технологиялық карталар, техникалық-техноло-
гиялық карталар жəне басқалары), сəйкестендіру белг ілері, оның ингредиеттік құрамы, 
қолданылу са ласы, физикалық-химиялық жəне органолептикалық көрсеткіштері, сондай-ақ 
тамақ өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштері, таңбалауға жəне қаптауға қойылатын талап-
тар, жарамдылық мерзімдері мен сақтау жағдайлары, тасымалдау жəне кəдеге жарату, 
технологиялық операцияларды жəне оларды тамақ өнімдерінің тиісті түрлеріне қолдану 
жүйелілігін қамтитын өндірістік процестердің тізбелері мен сипаттамалары, тамақ өнімдерін 
немесе импорттық тамақ өнімдерін өндіру негізделіп жүзеге асырылатын өндірістік бақылау 
бағдарламасы көрсетілген тамақ өнімдерінің атауы бар құжаттар;

4) дайындалған күні – тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) процесінің (сатысының) 
аяқталған күні;

5) нормативтік құжаттар – тамақ өнімдерінің, олармен жанасатын материалдар мен 
бұйымдардың қауіпсіздігіне, олардың қауіпсіздігін бақылауға, оларды дайындау, сақтау, тасу 
(тасымалдау), өткізу жəне пайдалану, сапасыз, қауіпті тамақ өнімдерін, материалдар мен 
бұйымдарды кəдеге жарату немесе жою жағдайларына қойылатын талаптарды белгілейтін 
стандарттар, санитариялық қағидалар жəне басқа да нормативтік құқықтық актілер;

6) өнеркəсіпте дайындалмаған тамақ өнімдері – азаматтар үй жағдайларында жəне (немесе) 
жеке қосалқы шаруашылықтарында немесе бау, бақша өсірумен, мал шаруашылығымен жəне 
өзге де қызмет түрлерімен айналысатын азаматтар алған тамақ өнімі;

 7) санитариялық күн – үй-жайларды күрделі жинау, жабдықтар мен мүкəммалды тазалау, 
жуу жəне дезинфекциялау, үй-жайларды жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау жəне дерати-
зациялау жүргізу үшін арнайы белгіленген уақыт (айына кемінде бір рет);

8) санитариялық арнайы киім (бұдан əрі – арнайы киім) – шикізатты, қосалқы матери-
алдарды жəне дайын тамақ өнімдерін механикалық бөлшектермен, микроорганизмдермен 
жəне басқа да ластанулардан қорғауға арналған персоналдың қорғаныш киімінің жиынтығы;

9) санитариялық ақау – технологиялық операциялар, тасу жəне (немесе) жинау, өткізу ба-
рысында бұзылу, оны тікелей мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын бүліну 
салдарынан пайда болған органолептикалық жəне тұтынушылық қасиеттері өзгерген тамақ 
өнімі; еденге түскен немесе өзге де жолмен ластанған тамақ өнімі;

10) сауда мүкəммалы – сатып алушыларға қызмет көрсету процесінде əртүрлі операциялар 
үшін: қаптаманы (ыдысты) ашу, сапасын тексеру, сатуға дайындау, тамақ өнімдерін өлшеп-орау 
жəне сату, сатып алушыларға қызмет көрсету (себеттер, арбалар) үшін қолданылатын сауда 
қызметін жүзеге асыруға арналған заттар, жарнамалық-көрме мүкəммалы жəне мақсатына, 
пайдалану орнына байланысты басқа да заттар; 

11) сауда жабдығы – сауда объектілерінің тауарларды қоюға, көрсетуге жəне сақтауға, 
сатып алушыларға қызмет көрсетуге жəне тамақ өнімдерін сату кезiнде сатып алушылармен 
ақшалай есеп айырысуды жүргізуге арналған сауда объектілерінің жабдығы: көрме жабдығы 
(витрина, тоңазытқыш жабдығы, сөре, стеллаж жəне басқалары), тамақ өнімдерін авто-
матты түрде дайындау (əзірлеу) жəне өткізуге арналған автоматтар (аппараттар), сауданы 
автоматтандыруға арналған жабдық;

12) тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі – тамақ өнімі Еуразиялық экономикалық 
одақтың (бұдан əрі – Одақ) тамақ өнімдерінің жекелеген түрлеріне арналған техникалық 
регламенттеріне қойылатын қауіпсіздік талаптарына толығымен сəйкес келетін, сондай-ақ 
таңбалауында мəлімделген өзінің тұтынушылық қасиеттерін сақтайтын жəне мерзімі өткеннен 
кейін тамақ өнімі мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз болып табылатын уақыт мерзімі; 

13) тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілері – субъектілер тамақ 
өнімдерінің сауда қызметін жүзеге асыру үшін пайдаланатын сауда объектісі (оның ішінде 
азық-түлік базары, азық-түлік қоймасы, тоңазытқыш);

14) тамақ өнімі – адамның тағамға тұтынуына арналған табиғи, өңделген немесе қайта 
өңделген түрдегі жануардан, өсімдіктен, микробиологиялық, минералдық, жасанды немесе 
биотехнологиялық жолдармен алынған өнімдер, оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімі, 
сыйымдылықтарға өлшеп-құйылған ауыз су, минералды ауыз су, алкоголь өнімі (оның ішінде 
сыра жəне сыра негізіндегі сусындар), алкогольсіз сусындар, тағамға биологиялық активті 
қоспалар, сағыз, ұйытқылар мен микроорганизмдердің бастапқы өсірінділері, ашытқылар, 
тағамдық қоспалар жəне хош иістендіргіштер, сондай-ақ азық-түлік (тамақ) шикізаты;

15) тамақ өнімдерінің партиясы – атауы бір, бірдей қапталған, белгілі бір уақыт аралығында 
бір өңірлік (мемлекетаралық) стандарт немесе ұлттық стандарт жəне (немесе) ұйымның стан-
дарты, жəне (немесе) дайындаушының өзге де құжаттары бойынша бір дайындаушы өндірген 
(дайындаған), тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауардың ілеспе құжаттамасы 
бірге жүретін тамақ өнімінің белгілі бір саны;

16) тамақ өнімдерінің ассортименті – белгiлердің қандай да бiреуі немесе жиынтығы бой-
ынша біріктірілген тамақ өнімдерінің жиыны;

17) тамақ өнімдерін сату алдында дайындау – сандық жəне сапалық қабылдау, қаптамасын 
ашу, түрлері жəне сұрыптары бойынша сұрыптау, қаптамасын, таңбалануын тексеру, тамақ 
өнімі қаптамасын шаңнан жəне кірден тазалау, оған тауарлық түр беру;

18) тауар көршiлестігі – шикi жəне дайын тамақ өнiмдерiнің ластануының жəне оның сапа-
сы мен қауіпсіздігіне əсер ететiн бөгде иiстердiң енуінің алдын алатын бiрге сақтауды, тасуды 
(тасымалдауды), өлшеп-орауды (өлшеу, қаптау, таңбалау), өткізуді болдырмайтын жағдайлар;

19) тез бұзылатын тамақ өнімдері – егер Одақтың техникалық регламенттерінде тамақ 
өнімдерінің жеке түрлеріне өзгеше белгіленбесе, жарамдылық мерзімі 5 тəуліктен аспайтын, 
адам денсаулығы үшін қауіпті деңгейлерге дейін онда ауру тудыратын микроорганизмдердің, 
бүлдіру микроорганизмдерінің дамуының жəне (немесе) уыттар түзілуінің алдын алу 
мақсатында сақтауға жəне тасымалдауға (көлікпен тасымалдаудың) арнайы құрылатын 
температуралық режимді қажет ететін тамақ өнімдері;

20) тоңазытқыш (мұзкомбинат, үлестіру орны, тоңазыту камерасы) – тез бұзылатын тамақ 
өнімдерін тоңазытып өңдеуге, мұздатылған жəне салқындатылған тамақ өнімдерінің қорын 
сақтауға арналған қойма тип індегі арнайы үй-жай (объекті);

21) тоңазытқыш жабдығы – салқындатылған немесе мұздатылған тамақ өнімдерін сақтауға, 
көрсетуге жəне өткізуге арналған жабдық;

22) уақытша ұсақ бөлшек сауда объектілері – арнайы белгіленген орында орналасқан, 
бөлшек сауданы жүзеге асыратын стационарлық емес сауда объектілері (дүңгіршек, шатыр, 
павильон, шығарылатын сөре, автомат, автодүкен).

Осы Санитариялық қағидаларда осы тарауда арнайы анықталмаған терминдер Кодексте, 
Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 880 шешімімен бекітілген 

«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінде (бұдан 
əрі – 021/2011 КО ТР) жəне тамақ өніміне қолданылатын техникалық регламенттерде, «Сауда 
қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан 
əрі – Заң) белгіленген мағыналарда пайдаланылады.

2-тарау. Құрылыс салуға жер учаскесін таңдауға, объектілерді жобалауға,  қайта 
бейіндеуге, реконструкциялауға жəне жөндеуге қойылатын талаптар

4. Құрылыс салуға жер учаскесін таңдау, объектілерді жобалау, қайта бейіндеу, реконструк-
циялау жəне жөндеу Кодекстің 62-бабының 8 тармағына жəне осы Санитариялық қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылады.

5. Құрылыс салуға жер учаскесін таңдау кезінде: 
1) объектілерді мал қорымы, уытты қалдықтарды көму, үйінді орындары, ассенизация 

алаңы, зират ретінде пайдаланылған, сондай-ақ топырағы органикалық жəне химиялық си-
патта ластанған жер учаскелерінде орналастыруға; 

2) радиациялық қауіпсіздік нормативтерінен асқанда; 
3) стационарлық қолайсыз пункттердің күйдіргі бойынша топырақ ошақтарының жер 

учаскесінде орналастыруға; 
4) өнеркəсіптік жəне азаматтық мақсаттағы объектілерден санитариялық ажырауды 

ұйымдастыру мүмкіндігі болмаған жағдайда құрылыс салуға жол берілмейді. 
6. Жобалау, қайта бейіндеу жəне реконструкциялау кезінде объектілерді жеке тұрған 

ғимаратқа, сонымен бірге тұрғын жəне өзге де мақсаттағы ғимараттарға жапсарлас, олардың 
ішіне, ішіне-жапсарлас салынған ғимараттарға орналастырылады, сондай-ақ сауданы ұйым-
дастыруға зиянды əсер жəне адамның денсаулығы мен тіршілік ету ортасы факторларының 
адамға зиянды əсері болмаған жағдайда оларды өнеркəсіптік жəне осы объектілердің жұмыс-
керлеріне қызмет көрсету үшін өзге де объектілердің аумағына орналастыруға жол беріледі.

7. Тамақ өнімдерінің көтерме, көтерме-бөлшек саудасының стационарлық сауда 
объектілерін (көтерме азық-түлік базарлары, көкөніс жəне жеміс-жидек қоймалары, тамақ 
өнімдері қоймалары) орналастыру Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына 
сəйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган бекітетін санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің (бұдан əрі – нормалау 
құжаттары) талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Сауда ауданы 50 м2 дейінгі тамақ өнімдерінің сауда объектісі үй-жайларының ең аз ау-
дандары мен жиыны осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес көзделеді. 

9. Тұрғын ғимараттарында орналасқан объектілерде тікелей тұрғын үй-жайлардың астына 
машина бөлімшелерін, тоңазыту камераларын, жүк көтергіштерді жабдықтауға жол берілмейді.

10. Объектіде сауда мүкəммалын, жабдықтарды жууға арналған жуу үй-жайлары немесе 
учаскелер жабдықталады. Сауда мүкəммалын кептіру үшін стеллаждармен жабдықталады. 

11. Қосалқы, əкімшілік-шаруашылық жəне персоналға арналған тұрмыстық үй-жайларды 
объектінің түрін жəне типін ескере отырып, тамақ өнімдерін сақтауға жəне өткізуге арналған 
үй-жайлардан бөлек орналастырады. 

12. Объектілерді жобалау, қайта бейіндеу, реконструкциялау кезінде барлық үй-жайлар 
жəне (немесе) бөлімшелер шикізат пен дайын тамақ өнімдерінің, персоналдың жəне 
келушілердің ағындылығын, қозғалысын есепке ала отырып орналастырылады. Үй-жайлардың 
(бөлімшелер) əрбір тобын бөлек блокқа біріктіреді: тиеу, қойма, тамақ өнімдерін сату алдында 
дайындау, əкімшілік-тұрмыстық, қосалқы, сауда бөлмелері. 

13. Тамақ өнімдерінің түріне, типіне жəне ассортиментіне байланысты объектілерде тамақ 
өнімдерін өткізуге сату алдында дайындау үшін, оның ішінде: етті шабу, гастрономиялық жəне 
сүт-май өнімдерін, балықты, жемістер мен көкөністерді, бакалея–кондитерлік бұйымдарын 
дайындау үшін тиеу үй-жайлары (платформалары) мен өткізу орындарына барынша жақын 
жабдықталған үй-жайлар (бөлімшелер, учаскелер) бөлінеді. Тамақ өнімдерін өткізуге сату 
алдында дайындауға арналған үй-жайларды: гастрономиялық жəне сүт-май өнімдерін, ба-
калея–кондитерлік бұйымдарды (ассортиментте болған жағдайда) дайындаумен біріктіруге 
жол беріледі. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сату алдында дайындауға арналған өлшеп-орау 
орындарын да тоңазытқыш жабдығы жəне раковина көзделеді. 

14. Тұтас ет, тұтас еттің жартысы жəне төрттен бір бөлігі түрінде алынатын етті сатуды 
ұйымдастырған жағдайда, объектіде жуу раковинасы орнатылған ет шабатын үй-жай көзделеді. 
Ет шабатын орынды тікелей тұрғын үй-жайлардың астына орналастыруға жол берілмейді. 

15. Жөндеу жүргізу кезінде объекті үй-жайларының ішін əрлеу жуу жəне дезинфекциялау 
құралдарына төзімді, уытты емес əрлеу материалдарын пайдалана отырып орындалады. 
Едендердің беті тегіс, су өтпейтін, жуылатын материалдардан болуы тиіс.
3-тарау. Сумен жабдықтауға, су бұруға, жарықтандыруға, желдетуге, ауаны баптауға 

жəне жылумен жабдықтауға қойылатын талаптар
16. Стационарлық объектілер нормалау құжаттарына сəйкес орталықтандырылған салқын 

жəне ыстық сумен жабдықтау, су бұру жүйелерімен жабдықталады. Көліктік қаптамадағы тез 
бұзылмайтын тамақ өнімдерін көтерме сақтау жəне көтерме өткізу объектілеріндегі қойма үй-
жайларында олардың болмауына жол беріледі. 

Объектілердің су бұру жүйесі сарқынды судың қауіпсіз бұрылуын қамтамасыз етуі тиіс. 
17. Объектілерде нормалау құжаттарында белгіленген ауыз суға қойылатын қауіпсіздік 

талаптарына сəйкес келетін су пайдаланылады. 
18. Елді мекенде орталықтандырылған сумен жабдықтау көзделмеген жағдайда жергілікті 

көздерден алынатын су пайдаланылады. 
Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін нормалау құжаттарына сəйкес жеткізілуі судың 

қайта ластануын болдырмайтын таңбаланған тығыз жабылатын сыйымдылықтарда, жабдық-
талған изотермиялық цистерналарда, осы мақсаттарға арналған арнайы көлік құралымен 
жүзеге асырылатын, əкелінетін суды пайдалануға жол беріледі. 

19. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде объектінің жуу үй-
жайларында (бөлімшелерінде) су жылытқыштар орнатылады.

20. Су бұруды селолық жəне ішінара кəрізделген елді мекендерде орнату кезінде сарқынды 
суды жинау үшін қақпағы бар су өткізбейтін қазылған шұңқыр құрылғысына жол беріледі. 
Шұңқыр толуына қарай тазартылады.

21. Ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда орналасқан, құрамында қоғамдық тамақтану 
объектілері бар, тамақ өнімдерін сату алдында дайындаумен айналысатын объектілер үшін 
өндірістік сарқынды судың дербес су бұруы орнатылады. 

22. Тұрғын үй ғимаратының ішіне салынған объектіде өндірістік үй-жайларда, сауда зал-
дарында, қойма үй-жайларында ревизиялары бар кəріз құбырларын өткізуге жол берілмейді.

23. Жеке тұрған аулалық дəретханалар объектінің шаруашылық аймағына орналастыры-
лады, таза ұсталады жəне дезинфекцияланады. Кəрізделген елді мекендерде дəретханалар 
орталықтандырылған сумен жабдықтауға жəне су бұруға қосылады.

24. Объектілерді табиғи жəне жасанды жарықтандыру жасанды жəне табиғи жарықтан-
дыруға қойылатын нормалау құжаттарының талаптарына сəйкес белгіленеді. 

Персоналдың жұмыс орнындағы жарықтандыру деңгейлері нормалау құжаттарына 
сəйкес көзделеді. 

Тамақ өнімдерін сақтауға жəне өткізуге арналған үй-жайларда оларды зақымданудан 
жəне тамақ өніміне əйнектің түсуінен қорғауды көздейтін шырағдан типтері пайдаланылады.

25. Объектілерде желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын мынадай санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды сақтау қамтамасыз етіледі:

 1) желдету жүйелері бөлек жабдықталады:
тұрғын ғимаратқа жəне өзге де мақсаттағы ғимаратқа ішіне-жапсарлас салынған, олардың 

ішіне немесе оларға жапсарлас салынған объектілердің ішке сору – сыртқа тарту желдеткіші – 
осы ғимараттардың желдету жүйесінен бөлек жабдықталады, шуды оқшаулау іс-шараларын 
орнату қамтамасыз етіледі;

жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған салқындату камераларының жасанды іске 
қосылатын ішке сору желдеткішін – объектінің басқа да желдету жүйелерінен;

қойма жəне сауда үй-жайларының желдету жүйесі;
қойма, сауда үй-жайлары жəне санитариялық тораптар, себезгінің желдету жүйесі;
тамақ өнімдерінің жəне тағамдық емес өнімдердің (азық-түліктік емес тауарлар) қойма 

үй-жайларының желдету жүйелері бөлек жабдықталады; 
 2) сауда алаңы 400 м2 дейінгі бөлшек сауда объектісінде үй-жайларды табиғи желдету-

ге, оның қойма үй-жайларында дербес арналары бар табиғи желдету жүйесіне жол беріледі;
3) ылғал, жылу, шаңды көп бөлетін көздер болып табылатын жабдықты жəне жуу ванна-

ларын жергілікті сыртқа тарту жүйелерімен жабдықтайды;
4) сыртқа тарту желдеткішінің шахталары төбенің шатыржалы үстінен немесе жазық төбенің 

бетінен кемінде 1 метр биіктікке шығып тұрады.
26. Бөлшек сауда объектілерінің үй-жайларындағы ауаның есепті температурасы мен ауа 

алмасу жиілігі осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес белгіленеді. 
27. Объектілердің үй-жайларында нормалау құжаттарының талабына сəйкес келетін жы-

лумен жабдықтау, желдету жəне (немесе) ауаны баптау жүйелері көзделеді. 
Үй-жайлардағы жұмыс орындарындағы микроклиматтың, физикалық факторлардың 

рұқсат етілетін деңгейлері, жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың құрамы нор-
малау құжаттарына, «Еуразиялық экономикалық одақта санитариялық шараларды қолдану 
туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген 
Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімдерге 
(тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық 
талаптардың II тарауының 17– бөліміне сəйкес қамтамасыз етіледі.

28. Объектіні нормалау құжаттарының талаптарына сəйкес келетін орталықтандырылған 
жылумен жабдықтау жүйесімен жабдықтайды, ол болмаған жағдайда жергілікті жылумен 
жабдықтау (қазандық, пештер, электр жылытқыштар, басқалары) жабдықталады. Қатты отын-
мен жанатын жылыту пештері тұрғын ғимараттарында жəне биіктігі екі қабаттан аспайтын өзге 
де мақсаттағы (цоколдық қабатты есепке алмай) ғимараттарда орнатылады. 

4-тарау. Объектілерді, жабдықтарды күтіп-ұстауға жəне пайдалануға (оның ішінде 
бөлшек сауда объектілеріне жəне азық-түлік базарларына) қойылатын талаптар 
29. Объектілердің қызметі Кодекстің 21, 21-1, 62-баптарына, «Рұқсаттар жəне хабарлама-

лар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына сəйкес 
осы Санитариялық қағидаларды сақтаған жағдайда жүзеге асырылады.

30. Обьекті объектінің типіне, тамақ өнімдерінің ассортиментіне жəне қуатына сəйкес сауда 
жəне тоңазытқыш жабдығымен жарақталады.

31. Тамақ өнімдерімен жанасатын сауда жабдығы, мүкəммал нормалау құжаттарына сəйкес 
қолдануға рұқсат етілген материалдардан пайдаланылады. 

32. Тамақ өнімдерін с ақтауға арналған қойма үй-жайларын тамақ өнімдерінің əрбір түрі 
үшін қойылатын сақтау жағдайларын (температуралық-ылғалдылық, жарық режимдері, тауар 
көршілестігі) жəне жинау нормаларын сақтай отырып күтіп-ұстайды.

Объектіде үй-жайларға кеміргіштердің, жəндіктердің, құстар мен жануарлардың енуін бол-
дырмау бойынша шараларды көзделеді. 

33. Қойма үй-жайлары, сауда залдары, тоңазыту камералары, көкөністер мен жемістерді 
жəне басқа да тамақ өнімдерін сақтауға арналған қоймалар көзге түсетін жерде, есіктер мен 
буландырғыштардан алыс орнатылған ауаның температурасын, салыстырмалы ылғалдылығын 
(тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына сəйкес) өлшеуге арналған бақылау-өлшеу аспаптарымен 
жарақталады. Сауда тоңазытқыш жабдығы температураны бақылауға арналған аспаптармен 
қамтамасыз етіледі. Тоңазытқыш жабдығының жұмысын бақылау үшін сынап термометрлерін 
пайдалануға жол берілмейді.

34. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін өткізу үшін объектілер тамақ өнімдерінің əрбір түрін 
сақтаудың температуралық режимін қамтамасыз ететін салқындату немесе тоңазыту каме-
раларымен, сауда тоңазытқыш жабдығымен (сөрелермен, витриналармен, шкафтармен) 
жабдықталады.

35. Тоңазытқыш жабдығының төбелерінде, қабырғаларында, еденінде, есіктерінде, тамақ 
өнімдері бар қаптамада «қар күпісі» мен мұздың пайда болуына жол берілмейді.

36. Тоңазытқыш жабдығын ластануына, «қар күпісінің» пайда болуына қарай, тамақ 
өнімдерінен босатылғаннан кейін, тоңазытқышты жаппай жүк түсіруге дайындау кезінде, зең 
анықталған кезде жəне сақталатын тамақ өнімдері зеңмен зақымдалған кезде жуады жəне 
дезинфекциялайды.

37. Ет пен балықты шабуға беті тегіс, жарықшағы жоқ (ағаштың қатты тұқымынан) діңгектерді 
пайдаланады. Жұмыс аяқталған соң ағаш діңгектерді тазартады, тұз себеді.

38. Тамақ өнімдерінің əрбір түрі үшін сатып алушыларға қызмет көрсету процесіндегі 
əртүрлі операциялар үшін: тамақ өнімдерін өлшеп-орау жəне босату үшін (жеке таңбаланған 
бөлшектеу тақтайшалары, пышақтар жəне басқа мүкəммал) белгілі бір сауда мүкəммалы 
бөлінеді жəн пайдаланылады.

39. Объектінің барлық үй-жайлары, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың 
əйнектелген беттері таза ұсталады.

Тамақ өнімдерінің ластануын болдырмайтын жағдайды қамтамасыз ету үшін үй-жайларды 
ағымды, күрделі жинау, «санитариялық күн», жуу,үй-жайларды дезинфекциялау, дезинсекция-
лау жəне дератизациялау, объектіде пайдаланылатын сауда жабдықтарын жəне мүкəммалды 
тазалау, жуу жəне дезинфекциялау тəсілдерін, жүргізу мерзімділігін сауда қызметінің субъектісі 
анықтайды.

40. Жабдықтарды, мүкəммалды, үй-жайларды жуу жəне дезинфекциялау, объектілер 
үй-жайларын, көлік құралдарының жүк бөлімшелерін, тамақ өнімдерін тасымалдауға пайда-
ланылатын, контейнерлерді, сыйымдылықтарды дезинсекциялау, дератизациялау үшін нор-
малау құжаттарына сəйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, 
дератизациялау құралдары пайдаланылады. 

Құралдар тамақ өнімдерінен оқшау, дайындаушы белгілеген сақтау жағдайларын сақтай 
отырып, арнайы бөлінген орындарда дайындаушының қаптамасында (ыдысында) сақталады 
жəне дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына пайдаланылады. 

41. Сауда, қойма жəне басқа да үй-жайларды жинауға арналған таңбаланған жинау 
мүкəммалы дəретханаларды жинауға арналған мүкəммалдан бөлек, арнайы белгіленген орын-
дарда сақталуы тиіс. Дəретханаларды жинауға жəне дезинфекциялауға арналған мүкəммал 
таңбаланады, əрбір жинаудан кейін дезинфекциялау ерітіндісінде өңделеді, басқа үй-жайларды 
жинау мүкəммалынан бөлек арнайы бөлінген орында сақталады. 

42. Объектілердегі дезинсекциялау жəне дератизациялау бойынша іс-шаралар нормалау 
құжаттарына сəйкес сауда қызметінің субъектісі белгілеген жиілікпен жүргізіледі.

1-параграф. Ұсақ бөлшек сауда объектілеріне қойылатын талаптар
43. Ұсақ бөлшек сауда объектілерін орналастыру осы Санитариялық қағидалардың талап-

тарын сақтай отырып жүзеге асырылады.
44. Ұсақ бөлшек сауда объектілерінде тамақ өнімдерінің бір күндік қорын уақытша сақтауға 

арналған орын анықталады. Объектінің іргелес аумағында қаптаманы (ыдысты) сақтауға 
жол берілмейді.

45. Ұсақ бөлшек сауда объектісінде тамақ өнімдерін: 
1) қапталған, өлшеп-оралған тамақ өнімдерін;
2) тоңазатқыш жабдығы болған жағдайда тез бұзылатын тамақ өнімдерін; 
3) ыстық дайын аспаздық бұйымдарды изотермиялық немесе жылытылатын сыйымдылық-

тан өткізу жүргізіледі.
46. Жеміс-көкөніс өнімдерін, бақша дақылдарын объектілерден тыс сауда жабдықтарын, 

мүкəммалды, тамақ өнімдерімен жанасатын қаптаманы пайдалана отырып өткізуге жол 
беріледі.

47. Стационарлық емес ұсақ бөлшек сауда обьектілерінде сусындарды құйып сату бір рет 
қолданылатын ыдысты пайдаланған жағдайда жүргізіледі.

48. Ұсақ бөлшек саудасы үшін тамақ өнімдерін автоматты түрде дайындауға (əзірлеуге) жəне 
өткізуге арналған автоматтарды (бұдан əрі – автомат) пайдалануға жол беріледі: 

1) қосымша қайта өңдеуді (өңдеуді) талап етпейтін, дайындаушының зауыттық қаптамасын-
дағы қолдануға дайын əртүрлі тағамдық компоненттер жəне (немесе) олардың қоспалары 
пайда ланылатын ыстық сусындар, бірінші жəне екінші ыстық тағамдар, жұмсақ балмұздақ 
жəне тамақ өнімдері; 

2) оларды дайындау үшін құрылғылармен (сатураторлар, араластырғыштар, тоңазытқыш 
жабдығы, қыздыру элементтері) жарақталған автоматты беру құрылғысында тікелей компо-
ненттерден даярланатын, тез дайындалатын (жартылай фабрикаттар) тамақ өнімдері (ыстық 
сусындар, газдалған су, бірінші жəне екінші ыстық тағамдар, жұмсақ балмұздақ, қант мақтасы, 
поп-корн, чипсілер);

3) данамен қапталған, өлшеп-оралған, тұтынуға дайын тамақ өнімдері (оның ішінде 
салқындатылған сусындар, тез бұзылатын жəне мұздатылған тамақ өнімдері).

49. Автоматтар үшін тез дайындалатын жартылай фабрикаттарды өндіру (дайындау) нор-
малау құжаттарына сəйкес келетін қоғамдық тамақтану объектілерінде, тамақ өнімдерін өндіру 
(дайындау) объектілерінде жүзеге асырылады. 

Тез дайындалатын жартылай фабрикаттарды сақтау жəне автоматтарға тасымалдау 
тамақ өнімдерін тасу (тасымалдау) жəне (немесе) сақтау жағдайлары нормалау құжаттарына 
сəйкес жүзеге асырылады.

50. Автомат арқылы тамақ өнімдерін сақтау, дайындау жəне өткізу осындай өнімді 
дайындаушының техникалық құжаттамасына (технологиялық нұсқаулық, рецептура) сəйкес, 
жуу жəне дезифекциялау автомат дайындаушысы белгілеген пайдалану, жуу жəне дезинфек-
циялау қағидалары бойынша нұсқаулыққа сəйкес жүзеге асырылады. 

51. Тамақ өнімдерін дайындау (əзірлеу) жəне өткізу үшін Кеден одағы комиссиясының 2011 
жылғы 18 қазандағы № 823 шешімімен бекітілген «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі 
туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (бұдан əрі - 010/2011 КО ТР) қауіпсіздік 
талаптарына сəйкес келетін, сəйкестікті растау рəсімінен өткен, олардың сəйкестігін растай-
тын құжаттары бар (сертификаттары, Одақтың сəйкестік туралы декларациясы), тазалана-
тын, жуылатын жəне дезинфекцияланатын, конструктивтік жəне пайдалану сипаттамалары 
021/2011 КО ТР қауіпсіздік талаптарына сəйкес келетін тамақ өнімдерін өндіруді (дайындауды) 
қамтамасыз ететін автоматтар пайдаланылады. Автоматтарда тиісті бақылау аспаптары, бір 
рет қолданылатын ыдыс пайдаланылады. 

52. Автоматтарда жұмсақ балмұздақты дайындау кезінде дайындаушының техникалық 
құжаттамасына (технологиялық нұсқаулық, рецептура) сəйкес: 

1) құрғақ қоспалардан немесе концентраттардан дайындалған, қалпына келтірілген 
қоспаларды пайдаланады, қалпына келтірілген қоспаны дайындау үшін жаңа қайнатылған 
ауыз суды пайдаланады;

2) шикі, пастерленбеген сүтті, шикі жұмыртқаны пайдалануға жол берілмейді;
3) қалпына келтірілген қоспаны дайындау өткізілуіне қарай жүргізіледі;
4) тек оларды дайындаған орындарда ғана өткізуге жол беріледі.
53. Автоматтар үшін пайдалануға дайын тағамдық компоненттерді сақтауды осындай тамақ 

өнімдерін дайындаушы белгілеген сақтау жағдайларына сəйкес жүзеге асырады.
54. Ұсақ бөлшек сауда объектісінің жылжымалы, тасымалд анатын сауда жабдығы жұмыс 

күні аяқталған соң негізгі объектіде (тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) объектісі, қоғамдық 
тамақтану обьектісі, сауда объектісі) жуылады жəне дезинфекцияланады.

55. Объекті тамақ өнімдерін қабылдау, сақтау жəне өткізу жағдайлары, жұмыскерлердің 
жеке гигиенаны сақтауы үшін жағдайлар қамтам асыз етілген жағдайда орналастырылады 
жəне техникалық жарақталады. 

Ұсақ бөлшек сауда объектісінің сатушысы:
1) объектіні, іргелес аумақты таза ұстайды;
2) тамақ өнімдерін қабылдауды жəне өткізуді оның қадағалануын қамтамасыз ететін, 

сапасы мен қауіпсіздігін растайтын тауарға ілеспе құжаттар бар болғанда жүзеге асырады;
3) тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін, сақтау жəне өткізу жағдайларын сақтауды 

қамтамасыз етеді;
4) тамақ өнімдерінің өткізу мерзімдері мен босату талаптарын сақтайды, босату кезінде 

сауда мүкəммалын пайдаланады;
5) тамақ өнімдерін ластанудан қорғайды;
6) таза арнайы киімді киеді;
7) жеке гигиена қағидаларын сақтайды;
8) өзімен бірге нормалау құжаттарында бекітілген нысан бойынша жеке медициналық 

кітапшасы болады.
2-параграф. Азық-түлік базарларын күтіп-ұстауға жəне пайдалануға

қойылатын талаптар
56. Азық-түлік базарының аумағы мынадай функционалдық аймақтарға бөлінеді: сауда, 

қойма жəне əкімшілік-шаруашылық, көлік құралдарының тұрағы. Базарды пайдалану кезінде 
аумақты функционалдық аймақтауды сақтау қамтамасыз етіледі. Көліктің кіруі мен шығуы, 
кірме жолдар мен жаяу жүргіншілер жол айырымдары көзделеді. Азық-түлік базарының аумағы, 
ғимараттары, құрылыстары жəне сауда орындары таза ұсталады.

57. Қойма аймағында тамақ өнімдерін сақтауға арналған үй-жайлар, тоңазытқыш жабдығы 
орналастырылады. 

58. Əкімшілік-шаруашылық аймағында күзет, базар əкімшілері, автокөлікке арналған 
тұрақтар, коқыстар мен тағам қалдықтарын жинауға арналған контейнерлері бар алаң, 
дəретханалар үшін орындар бөлінеді.

59. Азық-түлік базарының аумағында санитариялық аспаптар саны 50 сауда орнына кемінде 
біреу, персонал мен келушілерге арналған орталықтандырылған сумен жабдықтау жəне су 
бұруы бар дəретханалар жабдықталады.

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелері жоқ елді мекендерде 
аулалық дəретхана жəне (немесе) биодəретхана орнатуға жол беріледі.

60. Базар аумағында қоғамдық тамақтану жəне сауда объектілерін орнату жəне олардың 
жабдығы нормалау құжаттарының талаптарына сəйкес жүргізіледі.

61. Азық-түлік базарында арнайы белгіленген орындар бар болғанда көлік құралдарынан 
жеміс-көкөніс тамақ өнімдерінің көтерме саудасына жол беріледі. 

62. Сауда аймағында бір сауда орнына ауданы кемінде 6 м2 есебінен сауда орындары 
бөлінеді, қоғамдық тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету объектілерін жəне зертхананы ор-
наластыру үшін орындар көзделеді. 

63. Персонал мен келушілер үшін азық-түлік базарының аумағында қолды, сауда жабдығын, 
мүкəммалды, жемістер мен көкөністерді жууға арналған құрылғылар орнатылады.

64. Жануардан алынатын өңделмеген тамақ өнімдерін қабылдау, сақтау, тасымалдау 
жəне өткізу ветеринариялық-санитариялық сараптама нəтижелері бар болғанда жүргізіледі.

65. Тамақ өнімдерін (ет, балық, сүт, жеміс-көкөніс өнімдерін, бақша дақылдарын) өткізу 
арнайы белгіленген сауда орындарында, сауда жабдығын, мүкаммалын, сəйкестікті растау 
рəсімінен өткен, олардың сəйкестігін растайтын құжаттары бар (сертификаттары, Одақтың 
сəйкестік туралы декларациясы) тамақ өнімдерімен жанасатын қаптаманы пайдалана оты-
рып, тамақ өнімінің əр түріне қойылатын тауар көршілестігі қағидаттарын, сақтау жəне өткізу 
жағдайларын сақтай отырып, жүзеге асырылады. Жеміс-көкөніс өнімдерін жəне бақша 
дақылдарын өткізуді оларды тікелей жермен жанасудан қорғау арқылы жүзеге асырады.

66. Азық-түлік базарында:
1) тірі күйінде үй жануарларын, малды жəне құсты;
2) өнеркəсіпте дайындалмаған (үйде дайындалған) герметикалық қапталған консервіленген 

тамақ өнімдерін;
3) өнеркəсіпте дайындалмаған (үйде дайындалған) кондитерлік бұйымдарды, аспаздық 

(ет жəне балық, көкөніс, ұн) бұйымдарды;
4) өнеркəсіпте дайындалмаған (үйде дайындалған) жас жəне қайта өңделген саңырауқұлақ-

тарды өткізуге жол берілмейді.
5-тарау. Азық-түлік (тағамдық) шикізатын қабылдауға, сақтауға, 

тасымалдауға, қайта өңдеуге (өңдеуге), тамақ өнімдерін өлшеп-орауға жəне өткізуге 
қойылатын талаптар

67. Тұрғын ғимараттарының ішіне салынған объектілерде тамақ өнімдерін қабылдау тұрғын 
ғимараттың терезесі жоқ бүйірінен жəне (немесе) жерасты туннельдерінен жəне (немесе) ав-
томагистраль жағынан, арнайы тиейтін үй-жай бар болғанда жүзеге асырылады. Түнгі уақытта 
(сағат 23-00-ден 6-00-ге дейін) тұрғын ғимараттардың жəне өзге де мақсаттағы ғимараттардың 
ішіне, ішіне-жапсарлас салынған объектілерде тамақ өнімдерін əкелу жүргізілмейді.

68. Тамақ өнімдері қабылдау, сақтау, тасымалдау жəне өткізу кезінде оның қадағалануын 
қамтамасыз ететін, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын тауардың ілеспе құжаттарымен, сондай-
ақ 021/2011 КО ТР талаптарына сəйкес сақтау, тасымалдау жағдайлары жəне сақтау мерзімі 
туралы ақпаратпен қоса жүреді.

Тез бұзылатын тамақ өнімдері үшін тауардың ілеспе құжаттарында өнімдердің дайындалған 
уақыты жəне күні, сақтау температурасы жəне өткізудің соңғы мерзімі көрсетіледі.

69. Қабылданатын тез бұзылатын тамақ өнімдерінің саны объектідегі (өнімдердің осы түрін 
сақтауға арналған) тоңазытқыш жабдығының көлемімен айқындалады. 

70. Объекті тамақ өнімдерін сақтау жəне өткізуге дайындау үшін қойма үй-жайларымен, 
шикізатты, дайын тамақ өнімдерін бөлек сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, оларды та-
залауды, жууды жəне дезинфекциялауды қамтамасыз ететін материалдардан дайындалған 
сөрелермен, стеллаждармен, тауар қойғыштармен жəне контейнерлермен жабдықталған 
қаптамаларды жəне қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жайлармен қамтамасыз 
етіледі. Тамақ өнімін оларға партиямен орналастырады, стеллаждарда, табандықтарда, та-
уар қойғыштарда сақтайды.

71. Тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау жəне өткізу кезінде нормативтік құжаттарға 
жəне (немесе) дайындаушының техникалық құжаттамасына сəйкес өнімнің дайындаушы-
сы белгілеген сақтау, тасымалдау жағдайлары жəне жарамдылық мерзімдері сақталады, 
тасымалдаудың белгіленген жағдайлары болмаған жағдайда – осындай өнімнің дайындаушысы 
белгілеген тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына сəйкес сақталады. 

72. Тамақ өнімдерін сақтау орындарына түсіру таза, құрғақ, бөгде иісі жоқ жəне бүтіндігі 
бұзылмаған тұтынушы жəне тасымалдау қаптамаларында жүзеге асырылады.

73. Объектілерде тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау, өлшеп-орау жəне өткізу шикі тамақ 
өнімдері мен жартылай фабрикаттарды тұтынуға дайын тамақ өнімдерінен бөлек тасымал-
дауды, сақтауды, өлшеп-орауды қамтамасыз ете отырып, тауар көршілестігін сақтау арқылы 
оның ластануын болдырмайтын жағдайларда жүзеге асырылады.

74. Өзіндік иісі бар тамақ өнімдерін бөгде иісті қабылдайтын, сіңіретін өнімдерден бөлек 
сақтайды, тасымалдайды.

Тамақ өнімдерін тағамдық емес өнімдермен (азық-түліктік емес тауарлармен) бірге өткізуге 
тек осындай өнімді дайындаушының қаптамасында ғана жол беріледі.

75. Тамақ өнімдерін тасымалдау үшін ішкі беті тазаланатын, жуылатын жəне дезинфек-
цияланатын, тамақ өнімдерін ластанудан, жануарлардың енуінен, оның ішінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің енуінен қорғауды қамтамасыз ететін, жуылатын жəне уытты емес матери-
алдардан орындалған жүк бөлімшелері бар көлік құралдарын жəне (немесе) контейнерлерді 
пайдаланады.

76. Сақтау температуралары регламенттелген тамақ өнімдерін тасымалдау үшін тамақ 
өнімдерін тасымалдау жəне (немесе) сақтау жағдайларын ұстау мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін, тасымалдаудың қажетті температураларын ұстайтын жабдықпен жəне температуралық 
режимдердің тиісті параметрлерін өлшеудің бақылау құралдарымен жарақталған көлік 
құралдарын жəне (немесе) контейнерлерді пайдаланады.

77. Қапталмаған сұйық жəне сусымалы тамақ өнімдерін тасымалдау тек оларды тасуға 
арналған пломбаланып таңбаланған сыйымдылықтарда, цистерналарда ғана жүзеге асы-
рылады. 

78. Қабылдау, тасымалдау жəне түсіру кезінде тамақ өнімін атмосфералық жауын-ша-
шыннан, ылғалдан қорғайды.

79. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін тасымалдау тасымалдаудың температуралық режимін 
қамтамасыз ететін, салқындатылатын, изотермиялық шанағы бар көлік құралдарында, реф-
рижераторларда жүргізіледі.

80. Əртүрлі тамақ өнімдерін не тамақ өнімдері мен тағамдық емес жүктерді бір уақытта 
тасымалдау үшін көлік құралдарын жəне (немесе) контейнерлерді пайдалану кезінде олардың 
жанасуын, тамақ өнімдерінің ластануын жəне органолептикалық қасиеттерінің өзгеруін бол-
дырмайтын жағдайлар қамтамасыз етіледі.

81. Тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдары мен контейнерлердің жүк 
бөлімшелері таза ұсталады, тамақ өнімдерінің ластануын болдырмайтын жағдайды қамтамасыз 
ету үшін объекті белгілеген мерзімділікпен тазаланады, жуылады.

Тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдары мен контейнерлердің жүк 
бөлімшелерінің ішкі беттерін жуу үшін нормалау құжаттары талаптарына сəйкес келетін су 
пайдаланылады.

82. Тамақ өнімдерінің мынадай түрлерін сақтаудың ерекше жағдайларын сақтау қамтамасыз 
етіледі: 

1) салқындатылған жəне мұздатылған етті (тұтас ет, тұтас еттің жартысы, төрттен бір 
бөлігі) сақтау ілгектерге ілінген күйінде, тұтас еттің өзара, үй-жайдың қабырғасымен жəне 
еденімен жанасуына жол берілмей жүргізіледі. Блоктардағы (немесе қаптамаға салынған) 
ет стеллаждарда, тауар қойғыштарда жəне контейнерлерде сақталады. Еттің жартылай 
фабрикаттары, субөнімдері, мұздатылған жəне салқындатылған құс еті дайындаушының 
қаптамасында сақталады;

2) салқындатылған балық дайындаушының қаптамасында сақталады, сақтау температу-
расы 00С -тан минус 2 0С-қа дейін екі тəуліктен артық емес;

3) тамақ өнімдерінің сусымалы түрлерін сақтау ауаның салыстырмалы ылғалдылығын 
75 пайыздан (бұдан əрі – %) асырмай, қамба зиянкестерімен ластанбаған, құрғақ, таза, 
желдетілетін үй-жайларда, стеллаждарда жүргізіледі;

4) иерсиниоздың жəне жалған туберкулездің алдын алу мақсатында жеміс-көкөніс өнімі 
сақтау процесінде іріктеледі жəне тазартылады;

5) көтерме саудаға арналған картоп қараңғы үй-жайларда жəне (немесе) оны тікелей не-
месе шашыраңқы күн сəулесі əсерінен қорғайтын қаптамаларды пайдалана отырып сақталады.

1-параграф. Тамақ өнімдерін өлшеп-орауға жəне өткізуге  қойылатын талаптар
83. Тамақ өнімдерін Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 769 

шешімімен бекітілген «Қаптаманың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағы техникалық регламентінің 
(005/20 11 КО ТР) қауіпсіздік талаптарына сəйкес тамақ өнімдерімен жанасуға арналған 
қаптамаларды пайдалана отырып, олардың қадағалануын қамтамасыз ететін, сапасы мен 
қауіп сіздігін растайтын тауардың ілеспе құжаттары бар болғанда өлшеп-орайды. 

Берік, таза, құрғақ, бөтен иісі жоқ жəне бүтіндігі бұзылмаған қаптаманы пайдаланады, ар-
найы белгіленген орында сақталады, еденде сақтауға жол берілмейді.

84. Тұтынушы болмағанда бөлшек сауда объектілері тамақ өнімдерін өлшеп-орау кезінде 
тұтынушышылық қаптамасында немесе оған жапсырылған заттаңбада тамақ өнімінің атауын, 
дайындау мерзімін, жарамдылық мерзімі мен сақтау жағдайларын көрсетеді. 

85. Бөлшек жəне көтерме сауда объектілерінде өткізу процесінде қаптамаларын ашқанға 
дейін жəне ашқаннан (оның бүтіндігі бұзылғаннан) кейін осындай өнімнің дайындаушысының 
таңбалауында жарамдылық мерзімі туралы ақпарат көрсетілмеген жағдайда, объектілерге 
өткізу үшін түсетін ет жəне басқа да тез бұзылатын тамақ өнімдерінің санын жəне (немесе) 
қаптамасының түрін өзгерте отырып, тұтынушы қаптамасына өлшеп-орауға жол берілмейді. 

Өткізу процесінде саны жəне (немесе) қаптамасының түрі өзгертіле отырып қапталған ет 
жəне басқа да тез бұзылатын тамақ өнімдерінің таңбалануында объектілерде осындай өнім 
тұтынушының қатысуымен қапталатын кездегі жағдайларды қоспағанда, оны қаптамалау күні 
мен жарамдылық мерзімі туралы ақпарат қосымша көрсетіледі. 

86. Көліктік қаптамаға тікелей орналастырылған тамақ өнімдеріне, сондай-ақ өлшеп-орауды 
бөлшек сауда объектілері тұтынушының қатысуымен жүзеге асыратын тамақ өнімдерін қатысты 
мəліметтер тұтынушыға осы тамақ өнімін негізді таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін кез 
келген тəсілмен жеткізіледі. 

87. Өнімнің жарамдылық мерзімі, сақтау жағдайлары мен түрі көрсетілген тамақ өнімінің 
қаптамасындағы таңбалау затбелгісі (заттаңбасы) жарамдылық мерзімдері аяқталғанға дейін, 
оны толық өткізгенге дейін сақталады.

88. Сатып алушыларға тұтынушы қаптамасына өлшеп-оралмаған, қапталмаған тамақ 
өнімдерін босату кезінде сатушы сауда мүкəммалын, бір рет қолданылатын қолғаптарды 
пайдаланады.

89. Тұтынушы қаптамасына қапталмаған, ашылған тұтынушы қаптамасынан алынған тамақ 
өнімдерін немесе егер ол туралы ақпараттың бір бөлігі қаптамаға қоса берілетін жапсырма-
қағазда орналастырылған болса, тамақ өнімдерін өткізу тұтынушыға осы өнім туралы ақпаратты 
жеткізе отырып, осы өнімнің дайындаушысы белгілеген жарамдылық мерзімі ішінде жəне сақтау 
жағдайларын сақтай отырып, жүзеге асырылады.

90. Мыналарға:
1) тұтынушы қаптамасына қапталмаған тамақ өнімдерін орауыш қағазсыз жəне басқа да 

қаптамалау материалынсыз тікелей таразыда өлшеуге;
2) кондитерлік бұйымдарды қаптамасыз өткізуге;
3) нан жəне нан-тоқаш өнімдерін үй-жайлардың қабырғасына жақындастырып, тауар 

қойғыштарсыз «үйіп» сақтауға;
4) қосалқы жұмысшылардың жəне сатып алушылардың нанды кесуіне;
5) нан жəне нан-тоқаш өнімдерін «үйіп», сондай-ақ басқа тамақ өнімдеріне пайдаланыла-

тын қаптамада тасымалдауға;
6) өсімдіктен алынған азық-түліктік (тағамдық) шикізатты өндіру кезінде пестицидтердің 

қолданылғаны (немесе оның жоқтығы) туралы ақпараттар жоқ болғанда, оларды қабылдауға, 
сақтауға, тасымалдауға жəне өткізуге жол берілмейді;

7) мыналарды:
пастерленбеген сүттен дайындалған сүзбені, сүтті коктейлдерді; 
тұтынуға дайын өлшеп-оралмаған тамақ өнімдерін өткізетін бөлімдерде (секцияларда) 

жұмыртқаны өткізуге жол берілмейді;
8) сатып алушыларға санитариялық ақауға жатқызылған тамақ өнімдерін босатуға жол 

берілмейді. Мұндай өнімді кейіннен кəдеге жарату үшін арнайы таңбаланған сыйымдылыққа 
жинайды. 

91. Нан жəне нан-тоқаш өнімдерін сақтау жəне өткізу процесінде «картоп ауруының» белгісі 
анықталған жағдайда сақтауға арналған сөрелерді жуу құралымен жылы сумен жуады жəне 
сірке қышқылының 3 %-дық ерітіндісімен сүртеді. Картоп ауруының алдын алу мақсатында 
аптасына 1 реттен сиретпей нан сақтауға арналған сөрелерді жуу құралдарымен жылы сумен 
жуады, сірке қышқылының 1 %-дық ерітіндісімен сүртеді жəне содан кейін кептіреді. 

92. Объектілерде:
1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға, 021/2011 КО ТР жəне (немесе) тамақ 

өнімдерінің қауіпсіздігі саласында қолданылатын тамақ өнімінің жекелеген түрлеріне арналған 
техникалық регламенттердің талаптарына сəйкес келмейтін;

2) нормативтік құжаттарда жəне (немесе) осындай тамақ өнімін дайындаушының техникалық 
құжаттамасында көрсетілген белгілерден өзгеше айқын сапасыздық белгілері бар;

3) шыққан жерін жəне қадағалануын растайтын, сапасы мен қауіпсіздігін куəландыратын 
мəліметтерді қамтитын тауардың ілеспе құжаттары жоқ;

4) таңбалауында көрсетілген дайындаушы ұсынған ақпаратқа сəйкес келмейтін;
5) белгіленген жарамдылық мерзімдері жоқ немесе жарамдылық мерзімі өткен;
6) тамақ өнімдері қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерде көзделген 

мəліметтерді қамтитын таңбалауы жоқ; 
7) тамақ өнімдерімен жанасуға арналмаған қаптамадағы;
8) таңбалауында сақтау жағдайлары жоқ немесе сақтау жағдайлары таңбалауында жəне 

(немесе) тауардың ілеспе құжаттарында көрсетілгенге, оны сақтаудың температуралық-
ылғалдылық режиміне сəйкес келмейтін;

9) жылумен жəне (немесе) өзге де өңдеуден өткен, өнеркəсіпте дайындалмаған 
(үйде дайындалған) тамақ өнімі болып табылатын тамақ өнімдерін қабылдауға, сақтауға, 
тасымалдауға жəне өткізуге жол берілмейді.

93. Объектілерде тамақ өнімдерін вакууммен қаптамалауды осындай өнімнің дайында-
ушысы белгілеген сақтау, тасымалдау жағдайларын жəне жарамдылық мерзімдерін сақтай 
отырып, таңбалауында тиісті ақпаратты («вакууммен қапталған») көрсете отырып жүзеге 
асыруға жол беріледі. 

94. 021/2011 КО ТР жəне (немесе) тамақ өнімінің жекелеген түрлеріне арналған техникалық 
регламенттердің талаптарына, нормативтік құжаттарға жəне (немесе) дайындаушының 
техникалық құжаттамасына сəйкес келмейтін, халықтың денсаулығына қауіп төндіретін 
тамақ өнімі өткізуге жіберілмейді. Осындай өнімді кəдеге жарату жəне жою туралы шешімді 
қабылдау 021/2011 КО ТР, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы № 140 
қаулысымен бекітілген Адамның өмірі мен денсаулығына жəне жануарларға, қоршаған ортаға 
қауіп төндіретін тамақ өнімдерін кəдеге жарату жəне жою ережесіне сəйкес жүзеге асырылады.

6-тарау. Тұтыну қалдықтарын жинауға жəне сақтауға қойылатын талаптар
95. Объектінің аумағы абаттандырылады, таза ұсталады, стационарлық объектілерде – 

суды бұрудың жаңбыр (нөсер) жүйесінің жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі.
96. Объектілердің ғимаратына кіретін жерде, базарлардағы сауда қатарларының сызығы 

бойында қоқысқа арналған урналар орнатылады, оларды тазарту толуына байланысты 
жүргізіледі. 

97. Объектінің шаруашылық аймағында жəне (немесе) арнайы белгіленген орында су 
өткізбейтін жабыны бар, қоқыс жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған бөлек контейнер-
лер немесе жабылатын сыйымдылықтар, тек оларды жинауға жəне сақтауға пайдаланылатын 
конструкциялар орнатылған, жарамды жағдайдағы, оларды тазалауды жəне (немесе) жууды 
жəне жануарлардың кіруінен қорғауды қамтамасыз ететін, қоршаған ортаның ластануын, 
оларға атмосфералық жауын-шашынның, ылғалдың түсуін болдырмайтын қоқыс пен тамақ 
қалдықтарын жинауға арналған алаң орнатылады.

Қоқысты жəне тамақ қалдықтарын шығаруды олардың толуына қарай жүзеге асырады. 
Тамақ қалдықтарын малға азық ретінде пайдалануға жол беріледі.
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7-тарау. Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға, еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету 
жағдайларына, медициналық қамтамасыз етуге жəне персоналды 

гигиеналық оқытуға қойылатын талаптар
98. Объектіде нормалау құжаттарына, сондай-ақ Санитариялық қағидалардың осы тарауы-

ның талаптарына сəйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылады жəне жүргізіледі.
99. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау жəне бақылау барысында 

объектілерде 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан 
əрі – Кəсіпкерлік кодексі) 141- бабында белгіленген мерзімділікпен жəне негіздер бойынша:

1) мыналардың сапасы мен қауіпсіздігіне; тамақ өнімдерінің – радиациялық, химиялық, 
микробиологиялық, токсикологиялық, паразитологиялық қауіпсіздік көрсеткіштеріне; қапта-
маның – токсикологиялық қауіпсіздік көрсеткіштеріне, таңбалануының сəйкестендіру бел-
гісіне сəйкестігіне; судың (жергілікті су көздерін пайдаланған кезде) – микробиологиялық 
көрсеткіштерге; 

2) өлшеп-орау, тамақ өнімдерін автоматты дайындау (əзірлеу) кезінде пайдаланылатын 
сауда жабдығының, мүкəммалдың санитариялық-эпидемиологиялық жағдайына, оларды де-
зинфекциялау сапасына – санитариялық-көрсеткіштік микроорганизмдердің: ішек таяқшалары 
тобы бактерияларының болуына микробиологиялық шайындыларды зерттеу; 

3) тамақ өнімдерін қабылдау, сақтау, тасымалдау, өлшеп-орау жəне өткізудің санитариялық-
гигиеналық режимдерінің, жұмысшылардың еңбек жағдайының сақталуына: микрокли-
мат, жарықтандыру, жұмыс істеп тұрған жабдықтан шығатын шу жəне діріл, оның ішінде 
желдеткіш шуы мен дірілі (тұрғын ғимараттарында жəне өзге де мақсаттағы ғимараттарда 
орналастырылған объектілер үшін), жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттар құрамына 
(өнеркəсіптік типтегі тоңазытқыш жабдығын пайдаланатын тамақ өнімдерін көтерме сақтау 
объектілері үшін) зертханалық-құрал-саймандық зерттеулер (сынақтар) жүргізіледі.

100. Тамақ өнімдерінен, қоршаған орта объектілерінен үлгілер алу Кодекстің 21- бабының, 
Кəсіпкерлік кодексінің 137-бабының, техникалық регламенттердің, нормативтік құжаттардың, 
дайындаушының өнімдерге арналған техникалық құжаттамасының талаптарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

101. Тамақ өнімдерінің зертханалық зерттеулерінің нəтижелері көрсеткіштердің біреуі бой-
ынша нормативтік құжаттардың жəне (немесе) дайындаушының өнімге арналған техникалық 
құжаттамасының (егер оларда осы көзделсе) талаптарына қанағаттанарлықсыз болған 
жағдайда өнімнің түріне байланысты үлгілер алынған партиядан үлгілердің екі еселенген 
мөлшері қайталап зерттеледі. Қайталап сынау нəтижелері түпкілікті болып табылады жəне 
барлық партияға қолданылады. 

Қайталап зерттеу нəтижелерін алғанға дейін тамақ өнімдерінің партиясы жауапты сақ-
тауда болады.

102. Объектілерде өлшеп-орау, (ыдысты) қаптамалау кезінде пайдаланылатын сауда 
жабдығы мен мүкəммалдың жұмыс беттерінен алынған шайындыларда ағымдағы дезин-
фекциялаудан кейін 50 минуттан кешіктірмей алынған микробиологиялық шайындылардың 
5%-нан аспайтынында санитариялық-көрсеткіштік микроорганизмдердің (ішек таяқшалары 
тобы бактерияларының) болуына жол беріледі, бұл дезинфекциялау режимін сақтаудың 
қанағаттанарлық бағаланғанын растайды.

103. Объекті жұмыскерлерін санитариялық-тұрмыстық қамтамасыз етуді объектінің түріне 
жəне типіне сəйкес, осы Санитариялық қағидалардың жəне нормалау құжаттарының талап-
тарына сəйкес жүзеге асырылады.

Ауданы 1000 м2-ден жəне сауда орындары 50-ден бастап стационарлық объектіде мынадай 
тұрмыстық үй-жайларды орналастырады: жеке жəне арнайы киімдер бөлек сақталатын гарде-
роб, арнайы киімдерді жууға жəне кептіруге арналған үй-жай, ыстық жəне суық су жеткізумен 
жабдықталған, араластырғыштармен, қолды жууға жəне кептіруге а  рналған құрылғылармен 
жəне құралдармен жарақталған, қол жууға арналған раковиналары бар санитариялық торап. 
Уақытша ұсақ бөлшек сауда  объектілерінде гардеробтың орнына жеке заттарды сақтауға 
арналған орынды бөлуге жол беріледі. 

104. Көтерме азық-түлік қоймалары жанында қызмет көрсететін персонал үшін жылыты-
латын үй-жай көзделеді. 

105. Объектінің жұмыскерлері таза арнайы киіммен қамтамасыз етіледі. 
106. Ауданы 1000 м2 - ден жəне сауда орындары 50 - ден бастап объектіде арнайы киімді 

жуу жəне дезинфекциялау орталықтандырылып жүргізіледі, қалған объектілерде кəсіпкерлік 
субъектісі айқындайды. 

107. Объекті жұмыскерлері, тамақ өнімдерін қабылдаумен, тасымалдаумен, түсірумен, 
сақтаумен, өлшеп-ораумен, өткізумен айналысатын адамдар, сондай-ақ арнайы оқу 
ор ындарының оқушылары өндірістік практикадан өту алдында нормалау құжаттарына сəйкес 
медициналық тексеріп-қараудан өтеді. Медициналық тексеріп-қараудан, гигиеналық оқытудан 
өткендігі туралы белгісі жəне жұмысқа рұқсаты бар жеке медициналық кітапша жұмыс ор-
нында сақталады. 

108. Объектінің жұмыскерлері, тамақ өнімдерін қабылдаумен, тасымалдаумен, түсірумен, 
сақтаумен, өлшеп-ораумен, өткізумен айналысатын адамдар жеке гигиенаны сақтайды, 
қолдарының, арнайы киімі мен аяқ киімінің тазалығын бақылайды. Объектіден шығу кезінде 
жəне дəретханаға бару алдында арнайы киім шешіледі.

109. Тікелей жұмыс орындарында тамақ ішуге жəне темекі шегуге жол берілмейді.
110. Сауда жəне тоңазытқыш жабдығын жөндеу жұмыстарымен айналысатын персонал 

арнайы киіммен қамтамасыз етіледі, құрал-саймандары тамақ өнімдеріне бөгде заттардың 
түсуін болдырмау үшін тұтқалары бар арнайы жабық жəшіктерде тасымалданады.

 «Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 1-қосымша

Сауда алаңы 50 м2 дейінгі тамақ өнімінің сауда объектісінің ең аз аудандары мен 
үй-жайларының жиыны

1) сауда залы – кемінде 15 м2;
2) тамақ өнімін сатуға дайындау бойынша учаскесі, раковинасымен   жуатын орны бар 

қойма – кемінде 8 м2;
3) персонал бөлмесі – кемінде 6м2;
4) санитариялық торап – к емінде 1,5 м2 (кəрізделмеген жəне ішінара кəрізделген елді ме-

кендерде қолжуғышпен жəне ауладағы дəретханамен жабдықтауға жол беріледі).
Ескертпе: Тұрмыстық үй-жайды ауданы кемінде 10 м2 қоймамен біріктіруге жол беріледі.

«Тамақ өнімдерінің көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша

Бөлшек сауда объектілерінің үй-жайларындағы ауаның есепті температурасы жəне 
ауа алмасу жиілігі

р/с 
№

Үй-жайлар Жылдың 
салқын мезгілі 
үшін ауаның 
рұқсат етілетін 
температура-

сы, 0С

Ауа алмасу жиілігі 
немесе үй-жайдан 
шығарылатын 
ауаның мөлшері
ішке 
сору

сыртқа 
тарту 

1 2 3 4 5
1. Ауданы 400 м2 жəне одан аз сауда объектіле-

рінің тамақ өнімдерін өткізетін сауда залдары***
+16 - 1 

2. Ауданы 400 м2 артық сауда объектілерінің 
тамақ өнімдерін өткізетін сауда залдары***

+16 есептеу бойынша

3. Шабу орны + 10 3 3
4. Жүк түсіру үй-жайлары + 10 есептеу бойынша
5. Тамақ өнімдерін сатуға дайындауға арналған 

үй-жайлар (бөлек үй-жайда орналасқан 
жағдайда), жинақтау, қабылдау үй-жайлары

+ 16 2 1 

6. Қоймалар
(салқындатылмайтын):
нан, кондитерлік бұйымдар; + 16 - 0,5
2) гастрономия, балық, сүт, жемістер, 
көкөністер, тұздалған өнімдер, шараптар, 
сусындар;

+ 8 - 2 

3) аяқ киім, парфюмерия, тұрмыстық химия 
тауарлары, химикаттар;**

+ 16 - 2 

4) өзге де тауарлар** + 16 - 0,5 
7. Жаңа тамақ өнімін көрсететін үй-жайлар (жеке 

үй-жайда орналасқан кезде)
+ 16 2 2 

8. Үтіктеу орны + 16 есептеу бойынша
9. Қоқысқа арналған камералар (жылытыл-

майтын)
- - 1 

10. Қағаз қалдықтарын механикалық сығуға  
арналған үй-жайлар

+ 16 - 1,5 

11. Қаптау материалдары мен мүкəммалды 
сақтауға арналған үй-жай

+ 16 - 1 

12. Айырбасталатын қордың контейнерлерін 
сақтау

- - 1 

13. Ыдысты сақтау + 8 - 1 
14. Жуу мүкəммалын, жуу құралдарын сақтау + 16 - 1,5 
15. Киім –кешек бөлмесі + 18 - 0,5 
16. Салқындатылатын камералар*:

1) ет, жартылай фабрикаттар, гастрономия, 
балық;

- 2 - -

2) жемістер, көкөністер, кондитерлік бұйымдар, 
сусындар;

+ 4 4 4 
 (мерзімдік)

3) балмұздақ, тұшпара; - 15 - -
4) тамақ қалдықтары + 2 - 10 

17. Ауамен салқындатылатын салқындату 
камераларының машина бөлімшелері

+ 5 есептеу бойынша

18. Сумен салқындатылатын салқындату 
камераларының машина бөлімшелері

+ 5 2 3 

19. Кеңсе үй-жайлары, персонал бөлмесі, бас кас-
са, күзет үй-жайы, АБЖ-ның тірек пункті

+ 18 - 1 

20. Гардероб, қосалқы бөлме, персонал үшін та-
мақтану объектілері, персоналға арналған бөлме

+ 16 - 1 

21. Сатып алушыларға арналған қоғамдық 
дəретха налар жəне персоналға арналған 
дəретханалар

+ 16 - 1 унитазға
 50 м3/сағ

22. Себезгі бөлмелері + 25 - 5 
23. Профилактория бөлмесі (дүкен жерасты 

қабаттарда орналасқан кезде)
+ 20 - бір адамға

 60 м3/сағ
24. Тапсырыстарды қабылдау жəне беруге 

арналған үй-жайлар
+ 16 - 1 

Ескертпе:
* Салқындату камералары үшін есепті температура жылдың барлық кезеңіне қабылданған;
** Химиялық, синтетикалық немесе өзге де иісті заттары бар қоймаларда, сондай-ақ 

тауарларды сатуға дайындайтын үй-жайларды қойма алаңына орналастырған кезде жəне 
тұрақты жұмыс орындары болған кезде ішке сорылатын ауаны беру көзделеді (тұрақты жұмыс 
істейтіндер үшін – 1 жұмыс орнына 60 м3/сағ. есебінен);

*** Қосымша қызмет көрсететін үй-жайларды сауда залында орналастырған кезде ауаның 
есепті температурасы мен ауа алмасу жиілігі сауда залдары үшін көрсетілгеннен төмен 
қабылданбайды.

Кафетерий, шырын барлары, тамақтану объектілері, аспаздық цехтар үшін, оның ішінде 
олардың қосалқы үй-жайлары үшін – есепті ауа температурасы мен ауа алмасу жиілігі нор-
малау құжаттарының талаптарына сəйкес қабылданады. 

Қоғамдық тамақтану объектілері үшін ауаның есепті температурасы мен ауа алмасу жиілігі 
нормалау құжаттарының талаптарына сəйкес қабылданады. 

1. Бөлшек сауда объектілерінің үй-жайларын жерасты қабаттарда орналастырған кезде 
сауда залдарында бір адамға кемінде 30 м3/сағ., ал қызметтік-тұрмыстық үй-жайларда – бір 
адамға кемінде 60 м3/сағ. ауа алмасуы бар механикалық ішке сору-сыртқа тарту желдеткіші 
жүйелері көзделеді.

2. № 1, 2, 5, 7, 14-16, 20-22 жəне 24 үй-жайларда жобалауға арналған тапсырма бойынша 
ауа алмасу жиілігін кестеде көрсетілгеннен жоғары қабылдауға жол беріледі.

3. Сауда залдарында плюс 10 0С ауа температурасында кезекші жылыту қамтамасыз 
етіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15689 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 27 маусым               №463                 Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 20 шілде             №285           Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау 

өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы 

 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік Кодексінің 141-бабының 
2-тармағына жəне 143-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. Мыналар: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары; 
2) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы: 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес амбулаториялық-емханалық жəне консультациялық-

диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне;
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес дəрілік заттарды дайындау объектілеріне;
осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, 

медициналық техниканы сақтау, көтерме жəне бөлшек саудада өткізу объектілеріне;
осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес дəстүрлі жəне халық медицинасы (емшілік) 

объектілеріне;
осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес паллиативтік көмек жəне мейіргерлік күтім көрсететін 

денсаулық сақтау объектілеріне;
осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес денсаулық сақтау, қалпына келтіру емі жəне медицина-

лық оңалту объектілеріне;
осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау 

объектілеріне;
осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес стоматологиялық қызмет көрсететін объектілерге;
осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес сот медицинасы жəне патологиялық анатомия 

саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне;
осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес қан қызметі саласында қызметті жүзеге асыратын 

денсаулық сақтау объектілеріне;
осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту объектілерге;
осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес балалардың сауықтыру жəне санаторлық (жыл бойғы, 

маусымдық) объектілеріне;
осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті 

дербес ноутбуктер) жəне бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет 
көрсету объектілеріне;

осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес білім беру объектілеріне ;
осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін жəне өткізетін 

қоғамдық тамақтану объектілеріне;
осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне;
осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне;
осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын 

ұйымдарға жəне көлік құралдарына (теміржол, су, əуе); иондаушы сəулелену көздерін, 
қауіпті химиялық жəне уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға жəне көлік 
құралдарына (теміржол, автомобиль, су жəне əуе); 

осы бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес көлік құралдарына (əуе, теміржол, су, автомобиль) 
жəне жолаушыларға қызмет көрсету объектілеріне; 

осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес радиациялық қауіпті объектілерге; 
осы бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес көліктегі (теміржол, əуе, су жəне автомобиль) қоғамдық 

тамақтану объектілеріне, борттық тамақтану объектілеріне; 
осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес парфюмерлік-косметикалық өнімдерді жəне гигиена 

құралдарын өндіру, сақтау жəне өткізу объектілеріне; 
осы бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес адамдар уақытша тұратын объектілерге; 
осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес əлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне 

(мəдени-ойын-сауық объектілері, тұрғын үй жəне əкімшілік ғимараттар, тұрғын үй жəне 
қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді пайдалану ұйымдары, үйлерді басқаратын ұйымдар, үй-
жай иелерінің кооперативтері); 

осы бұйрыққа 26-қосымшаға сəйкес кəрізді (оның ішінде жауын-шашын кəрізін) тазарту 
құрылыстарына жəне желілеріне; 

осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес өндіру жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру, 
залалсыздандыру, көму полигондарына; 

осы бұйрыққа 28-қосымшаға сəйкес спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бас-
сейндерге, моншаларға, сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындарына; 

осы бұйрыққа 29-қосымшаға сəйкес 2-санаттағы су объектілеріне (мəдени-тұрмыстық 
мақсаттағы), демалыс орындарына (жағажайларға); 

осы бұйрыққа 30-қосымшаға сəйкес емдеу-косметологиялық объектілеріне, сұлулық са-
лондарына, косметологиялық орталықтарға, шаштараздарға; 

осы бұйрыққа 31-қосымшаға сəйкес су көздеріне, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға 
арналған су жинау орындарына, орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған 
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелеріне;

осы бұйрыққа 32-қосымшаға сəйкес жерлеу мақсатындағы объектілерге, бейіттерге, 
саябақтарға, қоғамдық дəретханаларға; 

осы бұйрыққа 33-қосымшаға сəйкес өндірістік мақсаттағы, технологиялық процестер мен 
жабдықтар, жылыту, жарықтандыру, желдету жəне ауаны баптау, сумен жабдықтау, су бұру 
жəне өндірістік объектілерде (оның ішінде көлік объектілерінде) өнеркəсіптік қалдықтарды 
кəдеге жарату ғимараттарына, құрылыстары мен үй-жайларына; 

осы бұйрыққа 34-қосымшаға сəйкес мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық 
жəне ілеспе объектілер мен құрылыстарға; 

осы бұйрыққа 35-қосымшаға сəйкес радиотехникалық объектілерге жəне радиоэлектрондық 
құралдарға; 

осы бұйрыққа 36-қосымшаға сəйкес құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, 
жөндеу жəне пайдалануға енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілерге, ғимараттар мен 
құрылыстарға; 

осы бұйрыққа 37-қосымшаға сəйкес көмір өнеркəсібінің өндірістік мақсатындағы 
объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына; 

осы бұйрыққа 38-қосымшаға сəйкес химиялық өнеркəсіптің өндірістік мақсатындағы 
объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына; 

осы бұйрыққа 39-қосымшаға сəйкес түрлі-түсті металлургия жəне тау-кен өнеркəсібінің 
өндірістік мақсатындағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына; 

осы бұйрыққа 40-қосымшаға сəйкес зертханалардың барлық түрлеріне; 
осы бұйрыққа 41-қосымшаға сəйкес арнайы тамақ өнімдерін сақтау жəне (немесе) өткізу 

объектілеріне; 
осы бұйрыққа 42-қосымшаға сəйкес дəрілік заттарды, вакциналар мен басқа да иммундық-

биологиялық препараттарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдары 
мен препараттарын сақтау жəне тасымалдау объектілеріне қойылатын талаптары бар тексеру 
парақтары бекітілсін. 

2. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарын жəне тексеру парағын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 804 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12725 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 22 қаңтарда жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3.  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) 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 он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Денсаулық сақтау министрі
___________________ Т.СҮЛЕЙМЕНОВ _________________ Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық
статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің төрағасы ____________Б. Мусин
2017 жылғы 21 шілде 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 

27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 1-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласында тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тəуекел 

дəрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан əрі – Өлшемшарттар) 2015 жылғы 29 қазандағы 
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік Кодексінің 141-бабына жəне «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодек-
сінің 21-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленген.

2. Өлшемшарттар мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) меншік нысанына қарамастан эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілердің 
(тəуекел дəрежесі жоғары жəне орташа) тəуекел дəрежесіне байланысты тексерулер жүргізу 
кезеңділігін айқындай отырып, эпидемиялық маңызы бар объектілерге жатқызу жəне оларды 
тексерулерден босату үшін əзірленген. 

3. Тексерулерді тағайындау халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік бақылау жəне қадағалау органы əзірлейтін тəуекел дəрежесін 
бағалау өлшемшарттары негізінде жүзеге асырылады. 

4. Осы Өлшемшарттарда келесі анықтамалар қолданылады:
1) елеулі бұзушылықтар – осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларына сəйкес елеусіз 

жəне өрескел бұзушылықтарына жатпайтын халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы ҚР заңнамасы талаптарының бұзушылықтары;

2) елеусіз бұзушылықтар – оларды сақтамау халық денсаулығы үшін формалді жол берілген 
елеусіз салдарларға алып келген жəне (немесе) алып келуі мүмкін, бірақ халыққа елеулі зиян 
келтірмеген санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ҚР заңнамасы 
талаптарының бұзушылықтары;

3) өрескел бұзушылықтар – оларды сақтамау халықтың денсаулығы үшін ауыр салдарларға 
алып келген жəне (немесе) алып келуі мүмкін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы ҚР заңнамасын қасақана немесе айқын жəне елеулі бұзушы-
лықтары;

4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы тəуекел – 
тексерілетін субъектінің (объектінің) қызметі нəтижесінде адамның өміріне немесе денсау-
лы ғына, қоршаған ортаға салдарының ауырлық дəрежесін ескере отырып зиян келтіру 
ықтималдығы;

5) эпидемиялық маңызы бар объектілер – өндіретін өнімі жəне (немесе) қызметі халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптары бұзылған кезінде халық арасында тамақтан уланулардың жəне 
(немесе) инфекциялық, паразиттік аурулардың пайда болуына алып келуі жəне (немесе) 
өнеркəсіптік жəне радиоактивті ластану халықтың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін 
объектілер.

5. Өлшемшарттар объективті жəне субъективті өлшемшарттар арқылы қалыптастырылады.
2-тарау. Тəуекел дəрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары

6. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді тəуекел топтары (жоғары жəне орташа 
дəреже) бойынша бөлу тексерулердің ерекше тəртібінің кезеңділігін айқындау үшін жүргізіледі. 

Бақылау субъектілерін (объектілерін) тəуекел дəрежесіне байланысты топтар бойынша 
бөлу, тексерулердің жəне зертханалық-аспаптық зерттеулердің базалық кезеңділігі осы 
Өлшемшарттарға 1-қосымшаға (бұдан əрі – 1-қосымша) сəйкес жүзеге асырылады.

7. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер өздерінің тəуекел дəрежесіне қарай 
1-қосымшаға сəйкес топтар бойынша бөлінген. 

Тəуекел дəрежесі жоғары топқа тексеру кезеңділігі жартыжылдықта 1 реттен жиі болмайтын 
объектілер жатқызылған. 

Тəуекел дəрежесі орташа топқа тексеру кезеңділігі жылына 1 реттен жиі болмайтын 
объектілер жатқызылған. 

8. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объект тексерулер жүргізудің жартыжылдық кестесі 
бекітілгеннен кейін пайдалануға қабылданған жағдайда, ол 1-қосымшаға сəйкес тексеру 
кезеңділігімен келесі жартыжылдыққа арналған тексерулер жүргізу кестесіне енгізіледі. 

9. Эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге қатысты жоспардан тыс тексерулер 
ғана жүргізіледі. 

3-тарау. Тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары
10. Субъективті өлшемшарттар тексерілетін адал субъектілерді (объектілерді) ерекше 

тəртіп бойынша тексеру жүргізуден босату түрінде оларды көтермелеу қағидатын іске асыру 
мақсатында əзірленген. 

11.Егер субъектіде (объектіде) санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізілсе, сəйкестігі 
туралы қорытындыларымен аудиторлық есепті ұсынылса, онда субъект (объект) тəуекел 
дəрежесіне байланысты, мерзімі: жоғары тəуекел дəрежесі үшін – 12 айдан, орташа тəуекел 
дəрежесі үшін – 18 айдан асырмай тексерулерден босатылады.

12. Егер өткен күнтізбелік жыл (жартыжылдық) ішінде субъект (объект) тексерілмесе, 
ол алдыңғы күнтізбелік жыл (жартыжылдық) нəтижелері бойынша айқындалған топта 
қалдырылады. 

13. Бір субъектіге (заңды тұлғаға) жатқызылатын эпидемиялық маңыздылығы жоғары 
объектілердің тəуекел тобын айқындау əрбір объект үшін жеке жүргізіледі. 

14. Бақылау жəне қадағалау объектілеріне тексеру жүргізу кестесін жасау ең аз қажеттілік 
жəне жеткіліктілік, тексерілетін адал субъектілерді көтермелеу, бақылау мен қадағалауды 
бұзушыларға аудару қағидаттарын ескере отырып жасалады. 

15. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы талаптардың 
бұзушылық дəрежесіне бөлу тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттарына 
осы Өлшемшарттарға 2-қосымшаға сəйкес айқындалады.

Бір өрескел бұзушылық анықталған кезде тексерілетін субъектіге 100 тəуекел дəрежесінің 
көрсеткіші теңестіріледі жəне оған қатысты ерекше тəртіп бойынша тексеру жүргізіледі.

Егер өрескел бұзушылық анықталмаса, онда тəуекел дəрежесінің көрсеткішін айқындау 
үшін елеулі жəне елеусіз бұзушылықтар бойынша қосынды көрсеткіш есептеледі.

Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде 0,7 коэффициенті қолданылады жəне 
бұл көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:

ΣРз = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,7
мұндағы:
ΣРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣР1 – талап етілетін елеулі бұзушылықтардың жалпы саны;
ΣР2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны;
Елеусіз бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде 0,3 коэффициенті қолданылады 

жəне бұл көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:
ΣРн = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,3
мұндағы:
ΣРн – елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣР1 – талап етілетін елеусіз бұзушылықтардың жалпы саны;
ΣР2 – анықталған елеусіз бұзушылықтардың саны; 
Тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші (ΣР) 0-ден 100-ге дейінгі шəкіл бойынша есептеледі 

жəне мынадай формула бойынша елеулі жəне елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу 
арқылы айқындалады:

ΣР = ΣРз + ΣРн
мұндағы:
ΣР – тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші;
ΣРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣРн – елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіші.
Тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері бойынша тексерілетін субъект (объект): 
1) тəуекел дəрежесі 0-ден 60-қа дейінгі көрсеткіш кезінде – реттеуші мемлекеттік органның 

тəуекел дəрежесін бағалау ө белгіленген мерзімге арналған, келесі жартыжылдыққа жоғары 
тəуекел дəрежесі кезінде, келесі күнтізбелік жылға орташа тəуекел дəрежесі кезінде 
жартыжылдық кестелер негізінде тексерулерді жүргізудің ерекше тəртібінен босатылады;

 2) тəуекел дəрежесі 61-ден бастап 100-ге дейінгі көрсеткіш кезінде - жартыжылдық кестелер 
негізінде тексерулерді жүргізудің ерекше тəртібінен босатылмайды.

16. Тексеру жүргізудің келесі ерекше тəртібінен босатылған халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы талаптардың бұзушылықтары бар, тəуекел 
дəрежесі көрсеткішін 60 дейін алған тексерілетін субъект (объект) бұзушылықтарды жою 
мерзімі аяқталғаннан кейін анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымның орындалуын 
бақылау мақсатында жоспардан тыс тəртіппен тексеріледі.

Егер анықталған талаптардың бұзушылықтары жойылмаған жағдайда, тексерілетін субъект 
(объект) тексеру жүргізудің келесі ерекше тəртібінен босатылмайды. 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымша 

Бақылау субъектілерін (объектілерін) тəуекел дəрежесіне байланысты
топтар бойынша бөлу, тексерулердің жəне зертханалық-аспаптық зерттеулердің 

базалық кезеңділігі

Эпидемиялық маңыздылығы өрескел субъектілер (объектілер)
(ерекше тəртіп бойынша тексерілуге жататын)

р/с 
№ 

Субъектілердің (объектілердің) түрлері Тексерулердің 
жəне зертханалық-

аспаптық 
зерттеулердің 

базалық 
кезеңділігі

1 2 3

Тəуекел дəрежесі жоғары субъектілер (объектілер)

1 Балалардың сүт асүйлері Жартыжылда 1 рет
2 Балалар сауықтыру жəне санаторлық объектілері (жыл бойғы, 

маусымдық)
Жартыжылда 1 рет

3 Барлық түрдегі мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту 
объектілері

Жартыжылда 1 рет

4 Балалар мен жасөспірімдердің тұруымен барлық түрдегі жəне 
типтегі білім беру жəне тəрбиелеу объектілері 

Жартыжылда 1 рет

5 Ұйымдасқан ұжымдардағы (мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне 
оқыту ұйымдары, интернаттық ұйымдар, білім беру жəне 
денсаулық сақтау ұйымдары, вахталық кенттер, құрылыс 
алаңдары, өнеркəсіптік объектілердегі) қоғамдық тамақтану 
жəне сауда объектілері 

Жартыжылда 1 рет

6 Кремді кондитерлік өнімдерді өндіру жөніндегі объектілер Жартыжылда 1 рет
7 Дəрілік заттарды дайындау жөніндегі объектілер Жартыжылда 1 рет
8 Көліктегі қоғамдық тамақтану объектілері (теміржол, əуе, су 

жəне автомобиль), борттық тамақтану объектілері 
Жартыжылда 1 рет

9 Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар жəне 
көлік құралдары (теміржол, əуе, су)

Жартыжылда 1 рет

10 Əлеуетті радиациялық қауіптілігі бойынша І жəне ІІ санаттағы 
радиациялық қауіпті объектілер

Жартыжылда 1 рет

11 Тері жəне сілемейлі қабықтың бұзылуына байланысты қызмет 
көрсететін емдеу-косметологиялық объектілері, сұлулық салон-
дары, косметологиялық орталықтар, соның ішінде татуаж жəне 
татуировкалар жасайтын косметикалық салондар

Жартыжылда 1 рет

12 Наркологиялық ауруханаларды (диспансерлерді), 
психиатриялық ауруханаларды (диспансерлерді) қоспағанда, 
стационарлық көмек көрсететін; қан қызметі саласында қызметті 
жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары

Жартыжылда 1 рет

Тəуекел дəрежесі орташа объектілер
1 2 3
1 Балалар мен жасөспірімдердің тұруынсыз білім беру 

объектілері, білім беру объектілерінің жатақханалары
Жылына 1 рет

2 Арнайы, коррекциялық тəрбиелеу жəне білім беру кабинеттері, 
оңалту орталықтары

3 Отыратын орын саны 50-ден асатын тамақ өнімдерін өндіретін, 
өңдейтін жəне өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері

Жылына 1 рет

4 Сүт өңдеу объектілері, дайын сүт өнімдерін өндіру жөніндегі 
объектілер

Жылына 1 рет

5 Ет өңдеу объектілері, етті жəне еттің жартылай фабрикаттарын 
жəне/немесе дайын ет өнімдерін өндіру жөніндегі объектілер

Жылына 1 рет

6 Балық өңдеу объектілері, балықты жəне балықтың жартылай 
фабрикаттарын жəне/немесе дайын балық өнімдерін өндіру 
жөніндегі объектілер

Жылына 1 рет

7 Құс өңдеу объектілері, құс етінің жартылай фабрикаттарын 
жəне/немесе құс етінің дайын өнімдерін өндіру жөніндегі 
объектілер 

Жылына 1 рет

8 Май-тоң май өнімдерін өндіру жөніндегі объектілер Жылына 1 рет
9 Ыдыстарға өлшеп құйылған алкоголь өнімдерін, алкогольсіз 

өнімдерді, ауыз суды (оның ішінде минералды) өндіру жөніндегі 
объектілер

Жылына 1 рет

10 Жеміс өңдеу объектілері, өсімдіктен алынатын ауылшаруа-
шылығы өнімдерін, оның ішінде соя өнімдерін өңдеу объектілері

Жылына 1 рет

11 Арнайы тамақ өнімдерін өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі 
объектілер

Жылына 1 рет

12 Аспаздық жəне йодталған тұзды өндіру жөніндегі объектілер Жылына 1 рет
13 Ұн тарту объектілері Жылына 1 рет
14 Нан жəне нан-тоқаш өнімдерін пісіру жөніндегі объектілер Жылына 1 рет
15 Қант өндіру жөніндегі объектілер Жылына 1 рет
16 Тамақ өнімдерін көтерме сақтау объектілері Жылына 1 рет
17 Өндірістік объектілердің санитариялық сыныптамасына сəйкес 

қауіптіліктің 1 жəне 2-сыныптарына жататын қызмет түрлері 
(химиялық өндіріс, металлургиялық, машина жасау жəне 
металл өңдеу объектілері, кен, кенді емес қазбаларды, табиғи 
газды жəне мұнайды өндіру, мұнай өңдеу өнеркəсібі, құрылыс 
өнеркəсібі, қатты тұрмыстық қалдықтарды жəне қауіптілігі 1 
жəне 2-сыныптағы өндіру жəне тұтынудың уытты қалдықтарын 
орналастыру, зарарсыздандыру, көму бойынша полигондар, 
сағатына 120 килограмм жəне одан артық медициналық 
қалдықтарды жинау, сақтау, тасымалдау, жою, сұрыптау, өңдеу, 
залалсыздандыру, кəдеге жарату (өртеу) бойынша объектілер, 
минералды отынды жаққан кездегі электр жəне жылу энергиясы 
өндірісі, 30 кГц-300 ГГц жиіліктер диапазонында жұмыс істейтін 
радиобайланыс, радио хабарларын тарату, теледидар, 
радиолокация жəне радиобасу стационарлық радиотехникалық 
объектілері, 3-30 МГц диапазонындағы радиоəуесқойлық 
радиостанциялардың антенналары, 100 Вт-дан 1000 Вт қоса 
алғандағы тиімді сəулелену қуаттылығымен 26,5-27,5 МГц 
жиілігіндегі азаматтық диапазон радиостанциялары, 1000-нан 
5000 Вт-қа дейінгі тиімді сəулелену қуаттылығымен 
радио əуесқойлық радиостанциялардың антенналары 
жəне аза маттық диапазон радиостанциялары, серіктік 
байланыс тың жер стационарлық станциялары, тарату құрылғы-
сының 2 Вт жоғары қуаттылығымен WLL-диапазон құрылғысы)

Жылына 1 рет

18 Химиялық заттарды жəне өнімдерді, агрохимикаттарды жəне 
пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтауға арналған қоймалар, 
вакциналарды жəне басқа иммундық биологиялық препарат-
тарды, дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдары мен 
препараттарын сақтау жəне тасымалдау объектілері 

Жылына 1 рет

19 Спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілер, бассейндер, 
сыйымдылығы 20 орыннан артық моншалар жəне сауналар 

Жылына 1 рет

20 Сауықтыру жəне санаторий объектілері (маусымдық, жыл бойғы) Жылына 1 рет
21 Вахталық кенттер Жылына 1 рет
22 2 санаттағы су қоймалары (мəдени-тұрмыстық мақсаттағы), де-

малыс орындары (жағажайлар)
Жылына 1 рет

23 Су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су 
жинау орындары 

Жылына 1 рет

24 Қызмет көрсетілетін халықтың саны 2 мың адамнан асатын 
орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
жүйелері 

Жылына 1 рет

25 Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
жүйелері

Жылына 1 рет

26 Санаторлық-сауықтыру ұйымдары, демалыс базалары мен 
орындары 

Жылына 1 рет

27 Патогендігі І-ІV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен 
жұмыс істейтін зертханалар 

Жылына 1 рет

28 Əлеуетті радиациялық қауіптілігі бойынша ІІІ жəне ІV санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер 

Жылына 1 рет

29 Амбулаторлық-емханалық, консультациялық-диагностикалық 
көмекті көрсететін объектілер 

Жылына 1 рет

30 Наркология (наркологиялық ауруханалар жəне диспансерлер, 
психиатриялық ауруханалар мен диспансерлер) бойынша 
стационарлық медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
объектілері 

Жылына 1 рет

31 Медициналық-əлеуметтік оңалту объектілері Жылына 1 рет
32 Стоматологиялық қызметтерді көрсететін объектілер Жылына 1 рет

Тəуекел дəрежесі елеусіз субъектілер (объектілер)
1 2
1 Техникалық, кəсіптік оқыту, орта білімнен кейінгі жəне жоғары білім беру объектілері 
2 Балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын, дене тəрбиесін жəне шығармашылық 

қабілеттерін дамыту объектілері (қосымша білім беру мекемелері), балалар мен 
жасөспірімдер шығармашылығы орталықтары, музыка, спорт жəне көркемсурет 
мектептері, балалар-жасөспірімдер орталықтары, аулалық клубтар, жас натуралис-
тер станциялары, оқу-өндірістік комбинаттар жəне басқа да мектептен тыс ұйымдар

3 Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдерді дайындау, сақтау жəне өткізу 
жөніндегі объектілер (аяқкиім, киім, ойыншықтар)

4 Компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес компьютерлер, ноутбуктер) 
жəне бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету 
жөніндегі объектілер

5 Отыратын орын саны 50 жəне одан кем тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін 
жəне өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері 

6 Көлік құралдарына (теміржол, автомобиль, су жəне əуе) жəне жолаушыларға қызмет 
көрсету жөніндегі объектілер

7 Тамақ өнімдерін автоматты түрде дайындауға жəне өткізуге арналған аппараттар 
8 Кремсіз кондитерлік өнімдерді өндіру жөніндегі объектілер
9 Ұнның жартылай фабрикаттарын, макарон өнімдерін өндіру жөніндегі объектілер

10 Чипсілер, кепкен нан, жүгері таяқшалары, казинак, шемішке, құрғақ таңғы ас, слай-
стар, қант мақтасы, поп-корн, қуырылған жаңғақтар өндіру жөніндегі объектілер 

11 Дайын тамақ өнімдерін өлшеп орау жөніндегі объектілер
12 Тамақ концентраттарын жəне тамақ қышқылдарын өндіру жөніндегі объектілер 
13 Шай, ашытқы жəне желатин өндіру жөніндегі объектілер 
14 Крахмал-сірне өнімдерін, крахмал өндіру жөніндегі объектілер
15 Сот медицинасы жəне патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын 

денсаулық сақтау объектілері 
16 Денсаулық сақтау, қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту объектілері 
17 Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы 

сақтау, көтерме жəне бөлшек өткізу объектілері 
18 Денсаулық сақтау, жедел медициналық жəрдем жəне санитариялық авиация 

объектілері 
19 Апаттар медицинасы денсаулық сақтау объектілері 
20 Паллиативтік көмекті жəне мейірбике күтімін көрсететін денсаулық сақтау объектілері 
21 Дəстүрлі жəне халық медицинасы (емшілік) объектілері
22 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдары мен препараттарын, вакциналар 

мен басқа да иммундық-биологиялық, диагностикалық препараттарды дайындау, 
өндіру, өңдеу, сондай-ақ оларды пайдаланумен байланысты жұмыстар мен 
қызметтер түрлерін көрсету жөніндегі объектілер

23 Шаштараздар, сұлулық салондары, тері жəне сілемейлі қабықты бұзбастан 
косметикалық қызметтер көрсететін косметологиялық орталықтар 

24 Спорт-сауықтыру мақсатындағы объектілер, сыйымдылығы 20 орынға дейінгі мон-
шалар, сауналар 

25 Əлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілері (мəдени-ойын-сауық объектілері, 
зираттар, жерлеу мақсатындағы объектілер, адамдар уақытша тұратын объектілер 
(қонақүйлер, мотельдер, кемпингтер, жатақханалар), əкімшілік, тұрғын үй (тұрғын 
үйлер) ғимараттары, тұрғын үй жəне қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді, ұйымдарды 
пайдалану жөніндегі ұйымдар, үй басқарушылары, үй-жайлар иелері кооперативтері, 
қоғамдық дəретханалар, кір жуу, химиялық тазарту орындары, тазарту құрылыстары 
жəне өзгелері) 

26 Қызмет көрсетілетін халықтың саны 2 мың адамға дейінгі орталықтандырылмаған 
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері 

27 Су құбырлары, кəріз, жылу жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі объектілер, 
қазандықтар 

28 Кəріз (оның ішіндежауын-шашын кəрізін) тазарту құрылыстары мен желілері
29 Өндірістік объектілердің санитариялық сыныптамасына сəйкес қауіптілігі 3-5-сыныпқа 

жататын қызмет түрлері (химиялық өндіріс, металлургия, машина жасау жəне 
металл өңдеу объектілері, кен, кенді емес қазбаларды, табиғи газды өндіру, құрылыс 
өнеркəсібі, қауіптілігі 3 жəне 4-сыныптағы өндіру жəне тұтынудыңуытты қалдық-
тарын орналастыру, зарарсыздандыру, көму бойынша полигондар, сағатына 120 
кило граммға дейін жəне одан артық медициналық қалдықтарды жинау, сақтау, 
тасымалдау, жою, сұрыптау, өңдеу, залалсыздандыру, кəдеге жарату (өртеу) бой-
ынша объектілер, минералды отынды жаққан кездегі электр жəне жылу энергиясы 
өндірісі, байланыс объектілері жəне радиотехникалық объектілері (27-2400 МГц 
жиіліктер диапазонындағы жер бетіндегі жылжымалы радиобайланыс (радиостанция) 
құралдары, көлік құралдарында (ұшу папараттары, теңіз жəне өзен кемелері, поездар), 
2 Вт-қа дейінгі тарату қуаттылығымен WLL-диапазон құрылғысы), ағаш өңдеу, тоқыма 
өндірісі жəне жеңіл өнеркəсіп өндірісі, автожанармай құю станциялары)

30 Саябақтар 
31 Иондаушы сəулелену көздері бар радиациялық объектілер, «Халық денсаулығы 

жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітілген «Радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талап-
тар» санитариялық қағидалар талаптарында көзделгендерден төмен ең аз мəнді 
белсенділігі бар радиоактивті қалдықтар

32 Тамақ өнімдерін, азық-түлік шикізатын, шаруашылық-ауыз суды, қауіпті жүктерді 
тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар жəне көлік құралдары (теміржол, 
автомобиль, су жəне əуе) 

33 Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді, гигиена құралдарын сақтауға арналған 
қоймалар 

34 Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді жəне гигиена құралдарын өндіретін объектілер
35 Көтерме жəне бөлшек сауда, соның ішінде тамақ өнімдері саудасы объектілері, азық-

түлік базарлары 
36 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен жұмыс істейтін зерт-

ханаларды қоспағанда барлық зертханалар түрлері

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарына 2-қосымша 

Тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары

р/с 
№ Талаптардың атауы

Бұзу-
шылық 
дəрежесі

1 Амбулаториялық-емханалық көмек, консультативті-диагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау объектілері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 
Объектінің қызмет түрлері мен қуаты бойынша сəйкестігі.

өрескел

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

3 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау елеулі
4 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы. 

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде 
үзіліссіз жұмыс істейтін су қыздырғыштардың болуы

өрескел

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
7 Желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің ақаусыз күйде 

болуы
өрескел

8 Желдету жəне ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап тексеруді, 
жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекцияны жүргізудің бекітілген 
кестесінің жəне растаушы құжаттардың болуы.

өрескел

9 Үй-жайларда микроклимат параметрлерін сақтау өрескел
10 Үй-жайларды құруға, күтіп ұстауға, жинақтауға жəне аймақтандыруға 

қойылатын талаптарды сақтау.  Жүкті əйелдерді жəне дене қызуы бар 
науқастарды жеке қабылдаудың болуы

өрескел

11 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы жəне 
уақытылы жойылуы

өрескел

12 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппарату-
раны, құрал-сайманды қолдануға жол бермеу.

өрескел

13 Қақырықты жинау үй-жайының санитариялық нормативтерге сəйкес жаб-
дықталуы, қақырықты жинау жəне зерттеуге жеткізу қағидаларын сақтау

өрескел

14 Иондаушы сəулелену көздерімен (бұдан əрі – ИСК) жұмыс жасау 
тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы құжаттардың болуы 
жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне 
«Б» тобының персоналы); 7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрық; 8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға 
жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы. 
Ұйымның радиациялық-гигиеналық паспорты.

өрескел

15 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1)ИСК-ға паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе 
құжаттардың болуы;
2) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
3) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
4) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
5) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
6) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

16 Радиоактивті қалдықтарды (бұдан əрі – РАҚ) жинауға, уақытша сақтауға, 
тасымалдауға жəне көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері мен ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың болуы.

өрескел

17 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін пайдалануға, 
физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына бақылауды ұйымдастыруға 
қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті жерлерде радиациялық 
қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін 
көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты қорғауға 
техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-ны сақтауға жəне 
тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық қорғанышқа арналған 
қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

18 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) радиоактивті ластануға бақылауды ұйымдастыру: жұмыс беттерінің, 
жабдықтың, жеке қорғану құралдарының, тері жабындысының жəне 
персонал киімінің радиоактивті заттармен ластану деңгейлерін өлшеу; 
жұмыс үй-жайлары ауасында газдар мен аэрозолдердің көлемді 
белсенділігін анықтау; радиоактивті заттардың төгілу жəне шығарылу 
белсенділігін өлшеу немесе бағалау; санитариялық-қорғаныш 
аймағында жəне бақылау аймағында қоршаған орта объектілерінің 
радиоактивті ластану деңгейлерін анықтау;
7) дезактивацияны жүргізуді көздеу;
8) туындаған апат туралы шұғыл хабарлауды көздеу. Дезактивтендіру 
бойынша талаптарды сақтау.

өрескел

19 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың болуы, 
олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу құжаттамасын 
жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін сақтау.

өрескел

20 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, мерзімі өткен бактерицидтік 
сəулелендіргіштерді есепке алу журналының болуы жəне жүргізу.

өрескел

21 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының болуы 
жəне қамтамасыз етілуі (келесі партияны сатып алғанға дейін жетістігін 
бағалау). 

өрескел

22 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

23 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар са-
нын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

өрескел

24 Персоналды қалдықтармен жұмыс істеу кезінде эпидемиялық қауіпсіздік 
қағиадаларына жəне медициналық персоналды В вирусты гепатитпен, 
Д вирусты гепатитпен жəне С вирусты гепатитпен кəсіби жұқтырылудың 
алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

25 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасасу).

елеулі

26 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының 
болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(контейнерлер) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі;
6) таңбалауға сəйкес қатаң сақтаумен медициналық қалдықтарды 
контейнерлерде жинауды жүзеге асыру;
7) медициналық қалдықтарды сақтау мерзімдерін сақтау. 

өрескел

27 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

28 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге жаратуға 
арналған арнайы қондырғылардың көзделуі жəне санитариялық 
нормаларға сəйкестігі немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың 
болуы

өрескел

29 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы. 

өрескел

30 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу талаптарының сақталуы.

өрескел

31 Паспорт бойынша жол берілетін шектен асатын жүктемелер мен 
қысымдар кезінде стерилдеу жабдығын пайдалануға жол бермеу. 

өрескел

32 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін аппарату-
рамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық рұқсаты туралы 
құжаттардың болуы.

өрескел

33 Болжау орталықтарында зеңге ұқсас ауруларды (ЗҰА) болжаушы 
эпидқадағалау жүйесінің, ұйымның алгоритмін орындауды растайтын 
құжаттардың болуы:
1) стандартты анықтамаға жəне аурудың ұзақтығына сəйкес келетін ЗҰА 
жағдайларын есептеу;
2) зертханалық тексеруге ЗҰА науқастарынан материал алу.

өрескел

34 Инфекциялық жəне паразиттік аурулардың есепке алынуын жəне 
тіркелуін растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды 
уақытылы беру жəне инфекциялық жəне паразиттік сырқаттанушылықты 
тіркеу кезінде хабарлау.

елеулі

35 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік жəне тіркеу 
кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар 
жоспарының, хабарландыру схемасының болуы.

өрескел

36 Обамен ауыратын шартты науқасты енгізумен семинар жəне жаттығу 
сабақтарын жүргізу туралы бұйрықтың болуы.

елеулі

37 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекциялаушы 
құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш костюмдер жинағымен, 
жеке алдын алу құралдарымен, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
етілуі, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы. 

өрескел

38 Туберкулезбен сырқаттанудың жоғары тəуекелі бар халық арасында 
туберкулинодиагностика, жұғынға, қақырыққа микроскопия жасау 
əдістерімен туберкулезді ерте анықтау бойынша іс-шараларды 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, аурудың клиникалық белгілері 
бар тұлғалар, науқастар арасында флюорографиялық көрсеткіші оң 
тұлғаларды қосымша тексеруді қамтамасыз ету.

өрескел

39 Туберкулез ошақтарында қатынасқан тұлғаларды уақытылы тексеруін, 
химиялық алдын алуды жүргізуді, туберкулез ошақтарындағы балалар 
мен жасөспірімдерді оқшаулауды, ауырып шыққан тұлғаларды есепке 
алу жəне оларды уақытылы тексеруді, туберкулезбен ауыратын 
науқастарды тікелей бақылау емдеу кабинеті жұмысын растайтын 
құжаттаманың болуы.

өрескел

40 Туберкулиндиагностиканы, профилактикалық медициналық қарап 
тексерулерді жоспарлау жəне есепке алу, халықты жеке есепке алу 
деректері бойынша флюорокартотеканы құру бойынша құжаттаманың 
болуы

өрескел

41 Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен зардап шеккен тұлғаларға 
антирабиялық көмек көрсетуді растайтын құжаттардың болуы 
(антирабиялық көмекті көрсетудің уақытылығы жəне негізделуі) 

өрескел

42 Сіреспенің шұғыл алдын алуды жүргізуді (травматологияда) растайтын 
құжаттардың болуы, шұғыл иммундауды уақытылы көрсету, есепке алу 
жəне егулерді, медициналық қарсы көрсетілімдерді жəне егуден бас тар-
туларды негіздеу. Сіреспеге қарсы препараттармен қамтамасыз етілуі.

өрескел

43 Халықты профилактикалық егулермен қамтуға талдау жүргізуді расатй-
тын құжаттардың болуы. Халыққа профилактикалық егулерді жүргізуге 
қойылатын қағидаларды сақтау (препаратты енгізу тəсілі мен орны, егуді 
жүргізу алдында егілетін тұлғаны қарап тексеру)

өрескел

44 Егу кабинетін жабдықтау, қауырт жəне шокқа қарсы терапия 
жинақтарымен қамтамасыз етілуі. 063/у нысанды картотекасын, 
профилактикалық егулер жоспарларын жүргізу

өрескел

45 Профилактикалық егулерді жүргізу мерзімдерін сақтау, өз еркімен 
келісуді ресімдеу, жүргізілген егулерді, егулерге əсерлерді есепке алу, 
егілген тұлғаға белгіленген мерзімдерге бақылауды ұйымдастыру

өрескел

46 Медициналық қызметкерде егулерді жүргізуге рұқсатының болуы, 
егулерді жүргізу техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін туындаған 
жағымсыз əсерлер дамыған жағдайда қауырт көмек көрсету тəсілдеріне 
оқытылуы, медициналық құжаттаманы жүргізу (есептік нысандарға 
вакцина туралы мəліметтерді енгізу, иммундық биологиялық 
препараттардың қалдықтарын жою)

өрескел

47 Тиісті контингентті А ВГ, В ВГ, тұмауға қарсы вакциналауды растайтын 
құжаттардың болуы, биологиялық сұйықтықтармен жұмыс істеген кезде 
сақтық шараларын сақтау

өрескел

48 ЖРВИ, тұмау кезіндегі іс-шараларға жəне олардың асқынуларына 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) «фильтрдің», жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы жəне басқа 
препараттар қорының болуы;
2) тұмауға қарсы вакциналауды жүргізу;
3) ЖРВИ, тұмау жағдайларын жəне олардың асқынуларын есепке алу, 
зертханалық зерттеулерге материалды уақытылы алу;
4) науқастардан материалды алуға арналған шығын материалдары 
жəне көлік ортасы қоры;
5) медициналық персоналдың жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
ету.

өрескел

49 Менингококк инфекциясын ескерту жөніндегі профилактикалық жəне 
індетке қарсы іс-шараларды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы 
(профилактикалық ем, қатынасқандарға медициналық бақылау, 
реконвалесценттерге диспансерлік бақылау, профилактикалық 
мақсатпен зертханалық тексеру)

өрескел

50 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

өрескел

51 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен жұмыс 
жасауға биологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауды бақылау жөніндегі 
тиісті комиссия рұқсатының болуы.

өрескел

52 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес жабдықпен, мүкəммалмен, 
зертханалық ыдыс-аяқпен, реактивтермен, ортамен қамтамасыз етілуі, 
сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау

өрескел

53 Бактериологиялық зертханаларда туберкулезге бактериоскопиялық 
зерттеулерге арналған жеке үш секцияның болуы (жұғындарды, 
бактериоскопияны дайындау, сырлау, препараттарды тіркеу жəне 
сақтау). 

өрескел

54 Иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық препараттарды 
сақтау, тасымалдау, қолдану жəне есепке алу бойынша талаптардың 
сақталуын растайтын құжаттаманың болуы жəне жабдықпен 
жабдықталуы. Иммундық биологиялық препараттарды сақтау, тасы-
малдау жəне қолдану жөніндегі қалыпты операциялық процедуралар 
талаптарының сақталуы

өрескел

55 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакци-
налауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді рас-
тайтын құжаттардың болуы, оң нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан 
уақытылы шектету.

өрескел

56 Зертханалық зерттеулер нəтижелерінің нормаларына сыртқы ортадан 
алынған жұғындардың, судың, ауаның, дезинфекциялаушы заттардың, 
стерилдеуге сынамалардың, зертханалық-аспаптық өлшеулердің 
сəйкестігі

өрескел

57 Бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Оның орында-
луын талдау

өрескел

58 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

өрескел

59 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

2 Дəрілік препараттарды дайындау объектілері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы өрескел
2 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау өрескел
3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру жүйелерінің 

болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмағанда, 
су қыздырғыштарының үзіліссіз жұмыс істеуінің болуы.

өрескел

4 Кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығару тазалау жүйесінің болуы

өрескел

5 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелері, жабық типтегі шамдар 
жағдайының жарамды болуы

өрескел

6 Желдету, ауа баптау, жылытудың жарамды жүйелерінің болуы, 
микроклиматқа қойылатын талаптарды сақтау 

өрескел

7 Үй-жайлардың ішкі əрлену жағдайы. Жабынды ақаулардың болуы жəне 
уақытылы жою 

өрескел

8 Жарамды стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, бактерицидтік 
сəулелендіргіштердің мерзімінің өтуін есепке алу журналын жүргізу

елеулі
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9 Асептикалық блокта жұмыс істеген кезде арнайы киім жинағының бо-
луы, санитариялық киім мен аяқ-киімнен 2 жинақтың болуы, сақтау 
шарттарының болуы

елеусіз

10 Дəріханалық ыдыс-аяқты, мүкəммалды, құралдарды, соның ішінде 
дистиллятордың құбыр желілерін технологиялық өңдеу процесі бойын-
ша құжаттаманың болуы жəне жүргізу

елеусіз

11 Тазартылған суды жəне инъекцияға арналған суды дайындау бойынша 
нұсқаулықтың болуы

елеусіз

12 Жеке сақтауға арналған жағдайлардың болуы жəне персоналдың ар-
найы киіммен, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі

елеулі

13 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет 
пайдаланылатын қағаз сүлгілерімен қамтамасыз етілуі.

елеулі

14 Кір жуу орындарын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек-орын 
қозғалысы бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен 
шарт жасасу)

елеулі

15 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап тексеруді 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы

өрескел

16 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінен, су-
дан, ауадан, дəрілік заттардан, дəріхана ыдыстарынан стерилдікке 
жұғындар, зертханалық-аспаптық өлшеулер 

өрескел

17 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

18 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

3 Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық 
техниканың көтерме жəне бөлшек сауда объектілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Объектіні орналастыруға, үй-жайлар құрамы мен жинағына қойылатын 

талаптарды санитариялық қағидалар талаптарына сəйкес сақтау
өрескел

3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған 
ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін 
су қыздырғыштарының болуы

өрескел

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
7 Өткізілетін тауар туралы мемлекеттік тіркеу мəліметтерінің болуы өрескел
8 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеру жүргізуді 

растайтын құжаттаманың болуы
өрескел

9 Персоналдың арнайы киімінің болуы жəне қамтамасыз етілуі елеусіз
10 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінен, су-

дан, ауадан, дəрілік заттардан, дəріхана ыдыстарынан стерилдікке 
жұғындар, зертханалық-аспаптық өлшеулер

өрескел

11 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

12 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

4 Дəстүрлі жəне халық медицинасы (емшілік) объектілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Қоқысты жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлерді орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы (жеке 
тұрған ғимаратқа орналастырған кезде)

елеусіз

3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған 
ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін 
су қыздырғыштарының болуы

өрескел

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
7 Тарту-сору желдету жүйелері тиімділігі өлшеулерінің қолданыстағы 

гигиеналық нормативтерге сəйкестігі
өрескел

8 Үй-жайларды ұстауға қойылатын талаптарды сақтау өрескел
9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы жəне 

уақытылы жою.
өрескел

10 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакци-
налауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді рас-
тайтын құжаттардың болуы, оң нəтижелері бар тұлғаларды жұмыстан 
уақытылы шектету

өрескел

11 Персоналда арнайы киімнің болуы жəне қамтамасыз етілуі өрескел
12 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, 

дезинфекциялаушы құралдар сынамалары (жұғындар), зертханалық-
аспаптық өлшеулер

өрескел

13 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

14 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының 
болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(контейнерлер) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі.

өрескел

15 Гигиеналық нормативтерге сəйкес медициналық қалдықтарды уақытша 
сақтау үй-жайларының жабдықталуы

өрескел

16 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы құралдардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы

өрескел

17 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
жағдайлардың болуы (сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктер-
мен, бір рет пайдаланылатын қағаз сүлгілерімен қамтамасыз етілуі

өрескел

18 Медициналық манипуляциялар мен инвазиялық процедуралар са-
нын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың болуы жəне қолданылуы

өрескел

19 Сүліктерді қолданудың бір реттілігін растайтын құжаттардың болуы 
(процедураларды жүргізудің, пациенттерді есепке алудың жұмыс жур-
налдары)

өрескел

20 Медициналық қалдықтарды жою үшін арнайы ұйыммен шарттың болуы өрескел
21 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

5 Паллиативтік көмекті жəне мейірбике күтімін көрсететін денсаулық 
сақтау ұйымдары

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

3 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау елеулі
4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған 

ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін 
су қыздырғыштарының болуы

өрескел

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
8 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық қарап тексеруді, 

жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекциялауды жүргізудің бекітілген 
кестесінің жəне растаушы құжаттарының болуы

өрескел

9 Үй-жайларда микроклимат талаптарын сақтау өрескел
10 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы жəне 

уақытылы жою.
өрескел

11 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппарату-
раны, аспаптарды қолдануға жол бермеу 

өрескел

12 Жүргізу еселігін сақтаумен дезинфекциялық іс-шараларды 
(дезинфекциялық құралдардың кірісін, шығысын есепке алу, күрделі та-
залау жəне т.б.) жүргізу жөніндегі журналдардың болуы жəне жүргізілуі

өрескел

13 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, бактерицидтік сəулелендіргіш-
тердің атқарылған уақытын есепке алу журналының болуы жəне жүргізу

өрескел

14 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының болуы жəне 
қамтамасыз етілуі

өрескел

15 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы; 
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған жеке 
раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

16 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар 
санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы. 

өрескел

17 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасасу).

елеулі

18 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5)таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі. 

өрескел

19 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

20 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға мамандандырылған 
ұйыммен шарттың болуы

өрескел

21 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы. 

өрескел

22 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізілуі.

өрескел

23 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді, 
вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы, оң нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан 
уақытылы шектету.

өрескел

24 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар, соның ішінде аса 
қауіпті жəне карантиндік инфекциялар жағдайларын анықтау кезінде 
санита риялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдас-
тырып, жүргізуге қойылатын санитариялық нормаларды сақтау, əрбір 
инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар жағдайларын анықтау 
жəне зерттеу.

өрескел

25 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне тіркеу бой-
ынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық 
жəне паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар) 

елеулі

26 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік кезінде жəне тіркеу кезінде 
індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар жоспа-
рының, хабарландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

27 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

28 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

6 Денсаулық сақтау, қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту 
ұйымдары

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған 
ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін 
су қыздырғыштарының болуы

өрескел

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
7 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық қарап тексеруді, 

жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекциялауды жүргізудің бекітілген 
кестесінің жəне растаушы құжаттарының болуы

өрескел

8 Үй-жайларда микроклимат талаптарын сақтау өрескел
9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы жəне 

уақытылы жою.
өрескел

10 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппарату-
раны, аспаптарды қолдануға жол бермеу 

өрескел

11 Жарамды стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, бактерицидтік 
сəулелендіргіштердің мерзімінің өтуін есепке алу журналын жүргізу

өрескел

12 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының болуы жəне 
қамтамасыз етілуі

өрескел

13 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған жеке 
раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

14 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар 
санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы. 

өрескел

15 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасасу).

елеулі

16 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі. 

өрескел

17 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

18 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға мамандандырылған 
ұйыммен шарттың болуы

өрескел

19 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы. 

өрескел

20 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

өрескел

21 Əрбір инфекциялық немесе паразиттік аурулар, аурухана ішілік ин-
фекциялар жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды уақытылы жүргізілуін растайтын 
құжаттардың болуы

өрескел

22 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне тіркеу бой-
ынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық 
жəне паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар) 

елеулі

23 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу кезінде індетке 
қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар жоспарының, 
хабарландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

24 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі 
құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі, инфекциялық бақылау 
бағдарламасының орындалуы

өрескел

25 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакцина-
лауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді растай-
тын құжаттардың болуы.

өрескел

26 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

27 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

7 Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 
Қызмет түрлері мен қуаты бойынша сəйкестігі.

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Қоқысты жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлерді орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

4 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау елеулі
5 Биіктігі 2,5 метрді құрайтын периметрі бойынша тұтас қоршаудың, 

бақылау-рұқсат беру пунктінің, туберкулезге қарсы стационарларда 
күзеттің болуы

елеулі

6 Инфекциялық жəне туберкулезге қарсы бөлімшелерде көлікті дезинфек-
циялауға арналған жеке кіру жолының (кірудің) жəне алаңның болуы

елеулі

7 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы.
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде су 
қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін көздеу

өрескел

8 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы. Инфекциялық жəне туберкулезге қарсы ста-
ционарларда (бөлімшелерде) локалді тазалау құрылыстарының болуы

өрескел

9 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
10 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
11 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, желдету жəне 

ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап тексеруді, жөндеуді, таза-
лауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

өрескел

12 Үй-жайларда микроклимат параметрлерін сақтау өрескел
13 Үй-жайларды құруға жəне күтіп ұстауға, аймақтандыруға қойылатын 

талаптарды сақтау. Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды 
ақауларының болуы жəне уақытылы жою.

өрескел

14 Асептикалық бөлімшелердің (блоктардың) болуы жəне олардың 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сəйкестігі

өрескел

15 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппарату-
раны, құрал-сайманды қолдануға жол бермеу.

өрескел

16 Науқастарды стационарға қабылдау, оқшаулау, стационарға жатқызу 
жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау:
1) ауруханаға жатқызу кезінде пациенттердің жəне науқасқа күтім 
жасау стационарына жатқызылатын тұлғалардың инфекциялық 
сырқаттанушылыққа тексерілуі;
2) микроскопия нəтижелеріне сəйкес туберкулезбен ауыратын 
науқастарды жеке ауруханаға жатқызу;
3) дəріге сезгіштігіне байланысты науқастарды жеке ауруханаға жатқызу;
4) инфекциялық ауруға күдік туындаған жағдайда қабылдау бөлімшесі 
жанында (бокс) пациентті инфекциялық бөлімшеге (ауруханаға) 
ауыстыруға дейін диагностикалық палатаға оқшаулау;
5) науқастарды ауруханаға жатқызу кезінде палаталардың толтырылу 
айналымын сақтау;
6) науқастың эпидемиологиялық ахуалын ескерумен жеке ағындардың 
болуы.

өрескел

17 Қақырықты жинау үй-жайының санитариялық нормативтерге сəйкес 
жабдықталуы

өрескел

18 Бір науқасқа аудан нормасының сəйкестігі өрескел
19 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 

құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті 
сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне 
жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне 
«Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық;
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

20 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

21 РАҚ-ты жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне көмуге 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері мен ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

22 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін пайдалануға, 
физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына бақылауды ұйымдастыруға 
қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті жерлерде радиациялық 
қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін 
көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты қорғауға 
техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-ны сақтауға жəне 
тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық қорғанышқа арналған 
қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

23 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) радиоактивті ластануға бақылауды ұйымдастыру: жұмыс беттерінің, 
жабдықтың, жеке қорғану құралдарының, тері жабындысының жəне 
персонал киімінің радиоактивті заттармен ластану деңгейлерін өлшеу; 
жұмыс үй-жайлары ауасында газдар мен аэрозолдердің көлемді 
белсенділігін анықтау; радиоактивті заттардың төгілу жəне шығарылу 
белсенділігін өлшеу немесе бағалау; санитариялық-қорғаныш 
аймағында жəне бақылау аймағында қоршаған орта объектілерінің 
радиоактивті ластану деңгейлерін анықтау;
7) дезактивацияны жүргізуді көздеу;
8) туындаған апат туралы шұғыл хабарлауды көздеу.

өрескел

24 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың болуы, 
олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу құжаттамасын 
жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін сақтау.

өрескел

25 Өндірістік радиациялық бақылауды ұйымдастыру:
1) өндірістік радиациялық бақылаудың бекітілген бағдарламасының 
болуы;
2) өндірістік радиациялық бақылаудың талап етілетін түрлерінің еселігін 
жəне жүргізу кезеңділігін сақтау;
3) радиациялық жағдайды жақсарту бойынша бақылау жəне шараларды 
əзірлеу нəтижелерін талдаудың болуы.

өрескел

26 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, мерзімі өткен бактерицидтік 
сəулелендіргіштерді есепке алу журналының болуы жəне жүргізу.

өрескел

27 Бөлімшелерде жəне уақытша сақтау үй-жайларында төсек жабдықтарын 
жинауға, тасымалдауға арналған арнайы таңбаланған ыдыстың болуы. 
Төсек жабдықтарын ауыстыруды қамтамасыз ету жəне режимді сақтау.

өрескел

28 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын көздеу жəне қам-
тамасыз ету (келесі партияны сатып алғанға дейін жетістігін бағалау).

өрескел

29 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде жеке раковиналардың жəне қол 
жууға арналған жуғыштардың боулы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

30 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар са-
нын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

өрескел

31 Медициналық персоналды В ВГ, Д ВГ жəне С ВГ жұқтырылудың алдын 
алу бойынша оқылуын растайтын құжаттардың болуы.

елеулі

32 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасасу).

елеулі

33 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының 
болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі.

өрескел

34 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының санитариялық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

35 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге жаратуға 
арналған арнайы қондырғылардың көзделуі жəне санитариялық норма-
ларға сəйкестігі немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

өрескел

36 Науқастардың тамақтануын ұйымдастыру бойынша келешектегі жəне 
күн сайынғы мəзірдің, технологиялық картаның болуы

елеулі

37 Жартылай фабрикаттардың, тағамдардың, аспаздық өнімдердің 
қауіпсіздік көрсеткіштеріне органолептикалық бағалауды жүргізу бойын-
ша тəуліктік сынамалардың болуы жəне журналды, цех қызметкерлерін 
қарап тексеру нəтижелері журналын жүргізу.

өрескел

38 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 
фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)

өрескел

39 Шикізаттың жəне қолданылатын өнімнің қауіпсіздігін, сəйкестігін, 
бақылануын растайтын құжаттардың болуы (сəйкестігі туралы серти-
фикат, мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестігі туралы декларация, 
ветеринариялық құжаттар)

40 1 жасқа дейінгі балаларға медициналық көмекті көрсету кезінде балалар 
сүт қоспаларын дайындауға жəне сақтауға арналған жағдайларды сақтау.
Балалар қоспаларын дайындауға жəне құюға арналған үй-жайлардың болуы
Стерилді ыдыс-аяқтың болуы.
Сүт қоспаларын ашу күнін жəне уақытын көрсетумен таңбалаудың, 
сақтау жəне тасымалдаудың болуы.

өрескел

41 Науқастарға арналған қабылдау тапсыру қағидаларының жəне тапсы руға 
арналған рұқсат берілген жəне тыйым салынған өнімдер тізімінің болуы.

елеулі

42 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін аппарату-
рамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық рұқсаты туралы 
мəліметтің болуы.

өрескел

43 Ауруханаға жатқызу кезінде, стационарда болған кезде жəне шығарған 
кезде пациенттерді инфекциялық жəне паразиттік ауруларға тексеруге 
қойылатын санитариялық нормалардың сақталуы.

елеулі

44 Инфекциялық жəне паразиттік аурулардың, аурухана ішілік 
инфекциялардың əрбір жағдайын зерттеу бойынша, инфекциялық 
немесе паразиттік аурулар жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-
індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды уақытылы жүргізілуін 
растайтын құжаттардың болуы.

өрескел

45 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне тіркеу бой-
ынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық 
жəне паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар)

елеулі

46 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу кезінде індетке 
қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар жоспарының, 
хабарландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

47 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекциялаушы 
құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш костюмдер жинағымен, 
жеке алдын алу құралдарымен, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
етілуі, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы.

өрескел

48 Аурудың клиникалық белгілері бар тұлғалар арасында жұғын, қақырыққа 
микроскопия жасау əдістерімен жəне туберкулезбен сырқаттанудың 
жоғары тəуекелі бар халық арасында флюорография əдісімен 
туберкулезді ерте анықтау бойынша талаптарды сақтау.

елеулі

49 Жануарлардың тістеуінен зардап шеккен тұлғаларға антирабиялық 
көмекті уақытылы жəне негізді көрсетуін растайын құжаттаманың болуы.

өрескел

50 Перзентханалар мен перинаталды орталықтарда вакцинопрофилактика 
бойынша құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі, иммундау мерзімдерінің 
сақталуы, медициналық қарсы көрсетілімдерді жəне егулерден бас тар-
туларды есепке алу жəне негіздеу

өрескел

51 Сіреспенің шұғыл алдын алуды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы 
жəне жүргізілуі, шұғыл иммундауды уақытылы көрсету, есепке алу жəне 
егулерді, медициналық қарсы көрсетілімдерді жəне егуден бас тарту-
ларды негіздеу.

өрескел

52 Егу кабинетінің жабдықталуы, қауырт жəне шокқа қарсы терапияға 
арналған жинақтармен қамтамасыз етілуі

өрескел

53 Медициналық қызметкерде егулерді жүргізуге рұқсатының болуы, 
егулерді жүргізу техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін туындаған 
жағымсыз əсерлер дамыған жағдайда қауырт көмек көрсету тəсілдеріне 
оқытылуы.
Медициналық құжаттаманы жүргізу (есептік нысандарға вакцина ту-
ралы мəліметтерді енгізу, иммундық биологиялық препараттардың 
қалдықтарын жою)

өрескел

54 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

өрескел

55 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен 
жұмыс жасауға биологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауды бақылау 
жөніндегі тиісті комиссия рұқсатының болуы.

өрескел

56 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес мүкəммалмен, зертхана ыдыстары-
мен, реактивтерімен, орталармен қамтамасыз ету, сақтау жағдайларын 
жəне мерзімдерін сақтау.

өрескел

57 Туберкулезге қарсы стационарлардың бактериологиялық зертханала-
рында бактериоскопиялық зерттеулерге арналған жеке үш секцияның 
болуы (жұғындарды, бактериоскопияны дайындау, сырлау, препарат-
тарды дайындау жəне тіркеу).

өрескел

58 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді, вак-
циналауды жəне қызметкерлерге инфекциялық жəне паразиттік 
сырқат танушылыққа тексеру жүргізуді, тексерудің оң нəтижелерімен 
анықталған тұлғаларды жұмыстан уақытылы шектетуін растайтын 
құжаттардың болуы.

өрескел

59 Зертханалық зерттеу нəтижелерінің нормаларға сəйкес келуі: шикізат 
пен дайын өнімдердің сынамалары, қоршаған орта объектілерінің, 
судың, ауаның, дезинфекциялаушы құралдардың жұғындары, 
стерилдікке сынама, зертханалық-аспаптық өлшеулер.

өрескел

60 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы өрескел
61 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізу бойын-

ша санитариялық нормаларды сақтау. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болуы

өрескел

62 ЖРВИ, тұмау кезіндегі іс-шараларға жəне олардың асқынуларына 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) «фильтрдің», жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы жəне басқа 
препараттар қорының болуы;
2) тұмауға қарсы вакциналауды жүргізу;
3) ЖРВИ, тұмау жағдайларын жəне олардың асқынуларын есепке алу, 
зертханалық зерттеулерге материалды уақытылы алу;
4) науқастардан материалды алуға арналған шығын материалдары 
жəне көлік ортасы қоры;
5) медициналық персоналдың жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету.

елеулі

63 Болжау орталықтарында зеңге ұқсас ауруларды (ЗҰА) болжаушы 
эпидқадағалау жүйесінің, ұйымның алгоритмін орындауды растайтын 
құжаттардың болуы:
1) стандартты анықтамаға жəне аурудың ұзақтығына сəйкес келетін ЗҰА 
жағдайларын есептеу;
2) зертханалық тексеруге ЗҰА науқастарынан материал алу.

елеулі

64 Диагностикалық мақсатта менингококк инфекциясына зертханалық 
тексеруді жүргізу
Менингококк инфекциясымен ауыратын науқастарды ауруханаға 
жатқызу, шығару талаптарын сақтау

елеулі

65 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

8 Стоматологиялық қызмет көрсететін объектілер

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісім) 
болуы. Объектінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыға 
сəйкес келуі

өрескел

2 Барлық құрылымдық бөлімшелерде аудан нормаларының сақталуы өрескел
3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы.

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде су 
қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін көздеу

өрескел

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəрізделмеген жəне жарты-
лай кəрізделген елді мекендерде жергілікті жəне тасымалы тазалау 
жүйесінің болуы

өрескел

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
7 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, желдету жəне 

ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап тексеруді, жөндеуді, таза-
лауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

өрескел

8 Үй-жайлардың ішкі əрленуі жағдайы. Жабынды ақауларының болуы 
жəне уақытылы жойылуы.

өрескел

9 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппарату-
раны, құрал-сайманды қолдануға жол бермеу.

өрескел

10 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжат тардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне 
жоспар;
5) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне 
«Б» тобының персоналы);
6) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық;
7) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық;
8) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

11 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу.

өрескел

12 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін пайдалануға, 
физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына бақылауды ұйымдастыруға 
қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті жерлерде радиациялық 
қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін 
көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты қорғауға 
техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-ны сақтауға жəне 
тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық қорғанышқа арналған 
қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

13 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы.

өрескел

14 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың болуы, 
олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу құжаттамасын 
жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін сақтау.

өрескел

15 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу бойынша журналдардың бо-
луы жəне жүргізілуі (дезинфекциялаушы заттардың кірісін, шығысын 
есепке алу)

өрескел

16 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын көздеу жəне 
қамтамасыз ету

өрескел

17 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған жеке 
раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

18 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар са-
нын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

өрескел

19 Қан мен биологиялық сұйықтықтардың теріге жəне сілемейге түсумен 
персоналдың шағын жарақат алу жағдайларын, апаттық жағдайларды 
есепке алуды жүргізу.

елеулі

20 Кəсіби жұқтырылудың алдын алу, қауіпсіздік техникасы бойынша 
медициналық персоналдың оқуы жəне нұсқаулықтан өтуі туралы 
мəліметтің болуы.

елеулі

21 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

өрескел

22 Медициналық мақсаттағы стерилді бұйыдарды тасымалдау, сақтау, 
қолдану мерзімдері жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау

өрескел

23 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, мерзімі өткен бактерицидтік 
сəулелендіргіштерді есепке алу журналының болуы жəне жүргізу.

өрескел

24 Төсек жабдықтарын орталықтан жууды ұйымдастыру 
(мамандандырылған ұйыммен шарт)

елеулі

25 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) 
үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі;
6) медициналық қалдықтарды контейнерлерге таңбалауға қатаң сəйкес 
жинауды жүзеге асыру;
7) медициналық қалдықтарды сақтау мерзімдерін сақтау.

өрескел

26 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй
жайының санитариялық нормативтерге сəйкес жабдықталуы, 
медициналық қалдықтарды орталықтан залалсыздандыруды 
ұйымдастыру (мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

өрескел

27 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы.

өрескел

28 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

өрескел

29 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін аппарату-
рамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық рұқсаты туралы 
мəліметтің болуы.

өрескел

30 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне тіркеу бой-
ынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық 
жəне паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар)

елеулі

31 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

өрескел

32 Тіс техникасы зертханасына қойылатын санитариялық нормаларды сақтау:
1) арнайы тіс техникасы үстелімен жəне шаңды жергілікті соратын 
электр ажарлағыш машинасымен жабдықталуы;
2) механикалық іске қосылатын жергілікті сору шкафының стерилдеу 
жəне дəнекерлеу бөлмелерінде болуы;
3) негізгі үй-жайларда тіс техниктерінің жұмыс орындарында жəне əрбір 
əрлеу машинасы жанында – əрлеу бөлмелерінде, ортадан құйылатын 
пеш үстіндегі құю тетігіндегі тартпалы зонттар – полимерлеу үй-
жайының жұмыс үстелі үстінде шаңды жергілікті сорудың болуы.

өрескел

33 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакцина-
лауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді растай-
тын құжаттардың болуы.

өрескел

34 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, дезинфекция-
лаушы құралдар жұғындары, зертханалық-аспаптық өлшеулер

өрескел

35 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша құжаттардың 
болуы жəне оны орындау жағдайлары

өрескел

36 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

өрескел

37 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

9 Сот медицинасы жəне патологиялық анатомия саласында қызмет көрсететін 
денсаулық сақтау объектілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 

арналған оқшаулы алаңның болуы
елеусіз

3 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау елеулі
4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған 

ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін 
су қыздырғыштарының болуы

өрескел

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген жəне жар-
тылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын 
тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
8 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық қарап тексеруді, 

жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекциялауды жүргізудің бекітілген 
кестесінің жəне растаушы құжаттарының болуы

өрескел

9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы жəне 
уақытылы жою.

өрескел

10 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының болуы жəне 
қамтамасыз етілуі

өрескел

11 Мəйіттерді сақтауға жəне тасымалдауға арналған тоңазытқыш 
қондырғыларымен, сырғытпаламен, зембілдермен жəне басқа 
құрылғылармен жабдықталуы

өрескел

12 Секциялық үстелді жабдықтауға жəне жарақтауға қойылатын талаптар-
ды сақтау

өрескел

13 Сот-медицина сараптау орталықтарында тірі тұлғаларды сараптау 
бөліміне қойылатын талаптарды сақтау

өрескел

14 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу шарттарын сақтау, таңбаланған 
ыдыстардың, жұмыс ерітінділерінің, дезинфекциялаушы құралдардың 
болуы

өрескел

15 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі.

өрескел

16 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

17 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға мамандандырылған 
ұйыммен шарттың болуы

өрескел

18 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакци-
налауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді рас-
тайтын құжаттардың болуы, оң нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан 
уақытылы шектету.

өрескел

19 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, дезинфекция-
лаушы құралдар жұғындары, зертханалық-аспаптық өлшеулер

өрескел

20 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы өрескел
21 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 

жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

өрескел

22 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне тіркеу бой-
ынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық 
жəне паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар)

елеулі

23 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу кезінде індетке 
қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар жоспарының, 
хабарландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

24 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекциялаушы 
құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш костюмдер жинағымен, 
жеке алдын алу құралдарымен, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
етілуі, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы.

өрескел

25 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

 
10 Қан қызметі саласында қызмет көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 
Объектінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыға сəйкестігі.

өрескел

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

3 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау елеулі
4 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы. 

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде су 
қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін көздеу

өрескел

5 Кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

өрескел

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
8 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, желдету жəне 

ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап тексеруді, жөндеуді, таза-
лауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

өрескел

9 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін пайдалануға жауапты тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрықтың болуы 

өрескел

10 «Таза» жəне «шартты лас» ағындардың қиылысуына жол бермейтін 
технологиялық бірізділікті сақтау.

өрескел

11 Қанды жəне оның компоненттерін сақтау, тасымалдау кезінде 
«тоңазытқыш тізбек» жағдайларының сақталуы

өрескел

12 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің 
немесе басқа қондырғылардың болуы, мерзімі өткен бактерицидтік 
сəулелендіргіштерді есепке алу журналының болуы жəне жүргізу.

өрескел

13 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы. 

өрескел

14 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

өрескел

15 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы,
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған жеке 
раковиналар мен жуғыштардың болуы, 
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

өрескел

16 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар 
санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы. 

өрескел

17 Кəсіби жұқтырылудың алдын алу, қауіпсіздік техникасы бойынша 
медициналық персоналдың оқуын жəне нұсқаулықтан өтуін растайтын 
құжаттардың болуы.

елеулі

18 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын көздеу жəне 
қамтамасыз ету. 

өрескел

19 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасасу).

елеулі

20 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар, соның ішінде аса 
қауіпті жəне карантиндік инфекциялар жағдайларын анықтау кезінде 
санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды 
ұйымдастырып, жүргізуге қойылатын санитариялық нормаларды сақтау, 
əрбір инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар жағдайларын 
анықтау жəне зерттеу.

өрескел

21 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу кезінде хабар-
ландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

22 Инфекциялық бақылауды, соның ішінде донорларды гемотрансфу-
зиялық инфекцияларға тексеру бойынша бақылауды ұйымдастыру жəне 
жүргізу жөніндегі құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі

өрескел

23 Əрбір қан, феталді жəне бағаналық жасушаларды тапсырған сай-
ын донорларды В ВГ жəне С ВГ маркерлеріне тексерілуін растайтын 
құжаттардың болуы

өрескел

24 Қолайсыз аумақтарда – лептоспироз ошақтарында донорларды 
лептоспирозға тексеру нəтижелерінің болуы

өрескел

25 Барлық деңгейлердегі донорларды Қазақстанның барлық аумағында 
донорлыққа жол бермеу мақсатында В ВГ жəне С ВГ маркерлеріне 
оң нəтижелерімен уақытылы өзара ақпарат алмасуды растайтын 
құжаттардың болуы

өрескел

26 Диагностикалық, дезинфекциялық препараттарды сақтау, тасымалдау, 
қолдану жəне есепке алу тəртібі бойынша құжаттаманың, журналдардың 
болуы жəне жүргізілуі

өрескел

27 Патогендігі ІІІ-ІV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен жұмыс 
істеуге биологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау 
жөніндегі тиісті комиссия рұқсатының болуы

өрескел

28 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес мүкəммалмен, зертхана ыдыстарымен, 
реактивтерімен, орталармен қамтамасыз ету, сақтау жағдайларын жəне 
мерзімдерін сақтау.

өрескел

29 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
 2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі. 

өрескел

30 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

өрескел

31 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге жаратуға 
арналған арнайы қондырғылардың көзделуі жəне санитариялық норма-
ларға сəйкестігі немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

өрескел

32 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакцина-
лауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді растай-
тын құжаттардың болуы.

өрескел

33 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, дезинфекция-
лаушы құралдар жұғындары, зертханалық-аспаптық өлшеулер

өрескел

34 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша құжаттардың 
болуы жəне оны орындау жағдайлары 

өрескел

35 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

өрескел

36 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

11 Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту объектілері

1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы өрескел
2 Объект аумағында қоршаудың болуы, оның бүтіндігі елеулі
3 Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы елеулі
4 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтың 

болуы
өрескел

5 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, жолдардың қатты 
жабындысының болуы

елеулі

6 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы елеулі
7 Балалардың бойы мен жасына сəйкес келетін топтық жəне спорттық 

алаңшаларына арналған жабдықтардың болуы
өрескел

8 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, жабдық 
беттінде бұзылулардың болуы

өрескел

9 Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғыларының болуы өрескел
10 Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сəйкес келетін жиһаздың 

жəне жабдықтың болуы
өрескел

11 Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкəммалдың болуы өрескел
12 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су өткізілген ракови-

на лардың, қолды жууға жəне кептіруге арналған құралдардың болуы
елеулі

13 Түбектердің, жеке түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтардың 
болуы (сəбилер мен кіші жастағы балаларға)

өрескел

14 Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін 
растайтын құжаттардың болуы

өрескел

15 Ойыншықтарды жууға жəне өңдеуге арналған ыдыстарда таңбалаудың 
болуы

елеулі

16 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы өрескел
17 Ақаусыз жылыту, желдету, сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

жүйелерінің болуы 
өрескел

18 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы 

өрескел

19 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне судың 
зертханалық зерттеу нəтижелері 

өрескел

20 Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтауға 
арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке үй-жайлардың болуы 

өрескел

21 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы елеулі
22 Ауыз су режиімінің болуы өрескел
23 Санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы елеулі
24 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
25 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкестігіне 

жарықтың зертханалық зерттеу нəтижелері 
өрескел

26 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы елеулі
27 Іріктелген люминесцентті шамдарды сақтауға арналған үй-жайлардың 

болуы, 
елеулі

28 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы өрескел
29 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне 

шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нəтижелері 
өрескел

30 Объект үй-жайларында термометрлердің болуы елеулі
31 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне 

микроклиматтың зертханалық өлшеулер нəтижелері.
өрескел

32 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне 
дезинфекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері 

өрескел

33 Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы 
орындардың), таңбаның болуы 

елеулі

34 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша орындалған 
жұмыстар актісінің болуы 

елеулі

35 Уəкілетті органдарда объектінің апаттылығы туралы актілерінің болуы елеусіз
36 Жəндіктердің, кеміргіштердің жəне басқа буынаяқтылардың болуы өрескел
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37 Балалардың шомылу кестесінің болуы елеулі
38 Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға 

арналған кір жуу, таңбаланған ванналарының болуы 
өрескел

39 Балалардың төсек-орын жабдықтарының жəне жеке гигиена заттарының 
(сабын, мəуесек, тіс щеткалары) болуы, олардың сақталуы 

елеулі

40 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы өрескел
41 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыдыстарында 

таңбалаудың болуы 
елеулі

42 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың болуы елеулі
43 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға арналған 

жағдайлардың болуы
елеулі

44 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың болуы өрескел
45 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін 

сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы
өрескел

46 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау өрескел
47 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау өрескел
48 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану рационының 

келешектегі мəзірге сəйкес келуі 
елеулі

49 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының 
болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу 

өрескел

50 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-түлік 
өнімдерінің болуы

өрескел

51 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы өрескел
52 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 

фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)
өрескел

53 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
54 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
55 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персоналда арнайы 

киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне қолданылуы 
елеулі

56 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді аурулардың жəне 
шағын жарақаттардың болуы 

өрескел

57 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс 
орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы 

өрескел

58 Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы өрескел
59 Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатының зертханалық 

өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентрациясы мен жеке полярлық шу 
коэффициентінің деңгейі 

өрескел

60 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы өрескел
61 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы елеулі
62 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған 

кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы
елеулі

63 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік ауралар жағдайларын 
анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-
шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды сақтау 

елеулі

64 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын тұлғалардың 
тексерілуін растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

65 Инфекциялық жəне паразиттік ауруларға тұлғалардың тексерілгенін 
жəне тексерілуге жататын тұлғалардың тексерілуін растайтын 
құжаттардың болуы 

елеулі

66 ЖРВИ жəне тұмау кезінде індетке қарсы (профилактикалық) іс-
шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу алгоритмін сақтау 

елеулі

67 Инфекциялық сырқаттанушылықты есепке алу журналының болуы елеусіз
68 Соматикалық сырқаттанушылықтың есепке алу журналының болуы елеусіз
69 Жіті инфекциялық сырқаттанушылықпен қатынасуларды есепке алу 

журналының болуы 
елеусіз

70 Карантинді есепке алу журналының болуы елеусіз
71 Профилактикалық егулер картасының болуы елеусіз
72 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы елеусіз
73 Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың қозғалысы 

журналының болуы 
елеусіз

74 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы елеусіз
75 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел тобындағы бала-

ларды тіркеу журналының болуы
елеусіз

76 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-оң нəтижелі 
тұлғаларды тіркеу журналының болуы 

елеусіз

77 Поствакциналы асқынулар журналының болуы елеусіз
78 Тұрақты жəне ұзақ мерзімді медиицналық қарсы көрсетілімдер 

журналының болуы 
елеусіз

79 Ашық флакондар жəне вакцина қалдықтарын жою журналының болуы елеусіз
80 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы елеусіз
81 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу 

журналының болуы 
елеусіз

82 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының болуы елеусіз
83 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру журналының болуы елеусіз
84 Бала денсаулығы паспортының болуы елеусіз
85 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы елеусіз
86 Флюорографиялық оң нəтижелі тұлғаларды есепке алу журналының 

болуы 
елеусіз

87 Дайын тағамдардың бракераж журналының болуы елеусіз
88 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналының 

болуы
елеусіз

89 Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау 
тізбесінің болуы 

елеусіз

90 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы елеусіз
91 Тəрбиеленушілердің жеке медициналық карталарының болуы елеусіз
92 Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы елеусіз
93 Тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексерулер 

журналының, мамандар актілерінің болуы 
елеусіз

94 Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) жеке медициналық карталарының 
болуы 

елеусіз

95 Тамақ өнімдерін жəне азық-түлік шикізатын бракераждау журналының 
болуы 

елеусіз

96 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы елеулі

12 Балалар сауықтыру жəне санаторлық (жыл бойғы, маусымдық)
объектілер

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. өрескел
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлаудың болуы (маусымдық балалар 

сауықтыру объектілері үшін)
өрескел

3 Объект аумағында бүтін қоршаудың болуы елеулі
4 Жəндіктердің, кеміргіштер мен басқа буынаяқтылардың болуы өрескел
5 Жасыл көшеттерден бос аумақта қатты жабындының, кіру жолдарының, 

жүк түсіру алаңдарының, жаяужолдардың, көлік тұруға арналған 
орындардың жəне жауын-шашын мен еріген қар суының ағуына 
арналған еңкестердің болуы

елеулі

6 Ақаусыз спорт жəн ойын алаңдары жабдықтарының болуы өрескел
7 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектінің 

болуы
өрескел

8 Объекті аумағында, соның ішінде санитариялық-аулалық 
қондырғыларда сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы

елеулі

9 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың, урналардың болуы елеулі
10 Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру 

жəне суды ағызу жүйелерінің болуы
өрескел

11 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы

өрескел

12 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне суды 
зертханалық зерттеу нəтижелері

өрескел

13 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы елеулі
14 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су өткізілген ракови-

на лардың, қолды жууға жəне кептіруге арналған құралдардың болуы
елеулі

15 Ауыз су режиімінің болуы өрескел
16 Санитариялық-аулалық қондырғылардың, қол жуғыштардың болуы елеулі
17 Ақаусыз желдету жəне ауа баптау жүйелерінің, москит торларының 

болуы
өрескел

18 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне 
шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нəтижелері

өрескел

19 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
20 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы елеулі
21 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкестігіне 

жарықтың зертханалық зерттеу нəтижелері
өрескел

22 Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке 
үй-жайлардың, кəдеге жарату жөніндегі ұйыммен шарттың болуы

елеулі

23 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне жылы-
ту кезеңінде микроклиматтың зертханалық өлшеу нəтижелері.

өрескел

24 Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы өрескел
25 Балалардың бойы мен жасына сəйкес келетін спорт жабдығының болуы өрескел
26 Ақаусыз жабдықтың, жиһаздың, жұмсақ жəне қатты мүкəммалдың, сани-

тариялық-техникалық құралдардың болуы, мақсаты бойынша қолдануы
өрескел

27 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, жабдық 
беттінде бұзылулардың болуы

өрескел

28 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне дезинфекциялау-
шы ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері

өрескел

29 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша орындалған 
жұмыстар актісінің болуы

елеулі

30 Уəкілетті органдарда объектінің апаттылығы туралы актінің болуы елеусіз
31 Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы 

орындардың), таңбаның болуы
елеулі

32 Балалардың шомылу кестесінің болуы елеусіз
33 Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға 

арналған кір жуу, таңбаланған ванналарының болуы
өрескел

34 Төсек жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы, камералық 
дезинфекцияның жүргізілуі

елеулі

35 Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін 
растайтын құжаттардың болуы

өрескел

36 Су қоймасы суының зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
37 Су қоймасы аумағындағы топырақтың зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
38 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы өрескел
39 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыдыстарында 

таңбалаудың болуы
елеулі

40 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың болуы елеулі
41 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяғын кептіруге жəне сақтауға арналған 

жағдайлардың болуы
елеулі

42 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың болуы өрескел
43 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін 

сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы
өрескел

44 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау өрескел
45 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау өрескел
46 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану рационының 

келешектегі мəзірге сəйкес келуі
елеулі

47 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының 
болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу

өрескел

48 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-түлік 
өнімдерінің болуы

өрескел

49 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы өрескел
50 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеулер нəтижелері өрескел
51 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
52 Объектіде жеке гигиена ережелерін сақтауға арналған жағдайлардың 

болуы
өрескел

53 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персоналда арнайы 
киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне қолданылуы

елеулі

54 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді аурулардың жəне 
шағын жарақаттардың болуы

өрескел

55 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс 
орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы

өрескел

56 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы өрескел
57 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы елеулі
58 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған 

кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы
елеулі

59 Балаларды медициналық топтарға бөлу жөніндегі журналдың болуы елеусіз
60 Профилактикалық медициналық қарап тексерулер нəтижелері бойынша 

есептің болуы
елеусіз

61 Жыл бойы жұмыс істейтін объектілерде диспансерлік науқастарды есеп-
ке алу журналының болуы

елеусіз

62 Бағдар қағазының болуы елеулі
63 Батпақты зерттеудің зертханалық көрсеткіштері өрескел
64 Инфекциялық сырқаттанушылықты есепке алу журналының болуы елеусіз
65 Соматикалық сырқаттанушылықтың есепке алу журналының болуы елеусіз
66 Жіті инфекциялық сырқаттанушылықпен қатынасуларды есепке алу 

журналының болуы
елеусіз

67 Карантинді есепке алу журналының болуы елеусіз
68 Профилактикалық егулер картасының болуы елеусіз
69 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы елеусіз
70 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы елеусіз
71 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел тобындағы бала-

ларды тіркеу журналының болуы
елеусіз

72 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы елеусіз
73 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу 

журналының болуы
елеусіз

74 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының болуы елеусіз
75 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру журналының 

болуы
елеусіз

76 Бала денсаулығы паспортының болуы елеусіз
77 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы елеусіз
78 Дайын тағамдардың бракераж журналының болуы өрескел
79 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналының 

болуы
өрескел

80 Бұйрықтар мен нұсқаулықтар елеусіз
81 Тамақ өнімдері нормасының орындалуына бақылаудың болуы өрескел
82 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы елеусіз

83 «С-дəрумендендіру» журналының болуы өрескел
84 Дайын тамақ сапасын бақылау журналының болуы (бракераждау) өрескел
85 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы елеулі

13
Компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) жəне 
бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету 

объектілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілер үшін)

өрескел

2 Компьютерлерді, дербес компьютерлерді, планшетті дербес 
ноутбуктерді орналастыру (үш нұсқаның бірін сақтау –периметр 
бойымен, қатарлы (2-3 қатарлы) немесе орталықтан)

елеулі

3 Жұмыс орындарында электрмагниттік, электростатикалық өрісті 
зертханалық өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентрациясы мен 
жекеполярлық шу коэффициенті деңгейі 

өрескел

4 Жарамсыз немесе істен шыққан компьютерлерді сақтауға арналған үй-
жайлардың болуы 

елеулі

5 Ақаусыз жылыту, желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы. өрескел
6 Микроклиматтың зертханалық көрсеткіштері. өрескел
7 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
8 Жарықтың зертханалық көрсеткіштері өрескел
9 Жанып кеткен, жарамсыз люминесценттік шамдарды сақтауға арналған 

жеке үй-жайдың болуы 
елеулі

10 Жуу құралдарын қолданумен жуып тазалауға мүмкіндік беретін матери-
алдармен үй-жайлардың əрленуін сақтау

елеулі

11 Ақаусыз жиһаздың жəне жабдықтың болуы елеулі
12 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы елеулі

14 Білім беру объектілері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. өрескел
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 

маңыздылығы елеусіз объектілер үшін)
өрескел

3 Оқушылар мен тəрбиеленушілердің тұру орнын ұйымдастырумен жалпы 
білім беру ұйымдары мен объектілері аумағында ақаусыз қоршаудың 
болуы

елеулі

4 Объект аумағында сыртқы жасанды жарықтың, соның ішінде 
санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы 

елеулі

5 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектінің 
болуы

өрескел

6 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, жолдардың қатты 
жабындысының болуы

елеулі

7 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы елеулі
8 Дене шынықтыру жəне спорт алаңшаларының, алаңшаларда ойын 

жəне спорт жабдығының, шағын сəулет нысандарының болуы жəне 
санитариялық-техникалық жаңдайы 

өрескел

9 Жоңқа араласқан таза құммен толтырылған (тастар, шыбықтар, 
жапырақтар түспеген) секіруге арналған шұңқырлардың, жабындысы 
бар жүгіру жолының болуы 

өрескел

10 Объектінің жобалық қуатына сəйкес сыныптардың жəне оқушылар мен 
тəрбиеленушілердің тұру орындарының топтастырылуы

өрескел

11 Спорт залдардың шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар 
мен ілгіштердің, орындықтардың болуы.

елеулі

12 Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында 
қоршаушы қондырғылардың болуы

өрескел

13 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, жабдық 
беттінде бұзылулардың болуы

өрескел

14 Жиһаздың жəне жабдықтың, ойын жəне спорт алаңшаларындағы 
жабдықты қоса алғанда, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне 
сəйкес келуі 

өрескел

15 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкестігіне шу 
мен тербеліс деңгейлерінің зертханалық өлшеу нəтижелері 

өрескел

16 Таңбалаудың жəне тəжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагент-
терді, қышқылды жəне сілтіні сақтауға арналған жағдайлардың болуы 

өрескел

17 Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру 
жəне суды ағызу жүйелерінің болуы 

өрескел

18 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы

өрескел

19 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне судың 
зертханалық зерттеу нəтижелері

өрескел

20 Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтауға 
арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке үй-жайлардың болуы

өрескел

21 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы елеулі
22 Ауыз су режиімінің болуы өрескел
23 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су өткізілген ракови-

налардың, қолды жууға жəне кептіруге арналған құралдардың болуы
елеулі

24 Санитариялық-аулалық қондырғылардың, қол жуғыштардың болуы елеулі
25 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
26 Оқу үй-жайларының, ойын жəне жатын бөлмелердің жарық көздерінде 

реттелетін күн сəулесінен қорғайтын құрылғылардың болуы 
елеулі

27 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы елеулі
28 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкестігіне 

жарыққа зертханалық зерттеу нəтижелері
өрескел

29 Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке 
үй-жайлардың, кəдеге жарату жөніндегі ұйыммен шарттың болуы 

елеулі

30 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы өрескел
31 Ақаусыз желдету жəне ауа баптау жүйелерінің болуы өрескел
32 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкестігіне 

желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нəтижелері 
өрескел

33 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкес жылыту 
кезеңінде микроклиматтың зертханалық өлшеу нəтижелері 

өрескел

34 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша орындалған 
жұмыстар актісінің болуы 

елеулі

35 Уəкілетті органдардың объектінің апаттылығы туралы актілерінің болуы елеусіз
36 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкес дезинфекциялаушы 

ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері 
өрескел

37 Тазалау мүкəммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлардың (арнайы 
орындардың), таңбалаудың болуы 

елеулі

38 Оқушылар мен тəрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы 
мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы

өрескел

39 Москит торының болуы елеулі
40 Жəндіктердің, кеміргіштердің жəне басқа буынаяқтылардың болуы өрескел
41 Жатын корпустарда қатты жабдықтың, киім сақтауға арналған қойма үй-

жайларының болуы 
елеусіз

42 Тəулік бойы жұмыс істейтін объектілерде оқушылар мен 
тəрбиеленушілердің шомылу кестесінің болуы 

елеусіз

43 Кір жуу бөлмесінің немесе кір жуу ұйымымен шарттың, инфекциялық 
науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған 
таңбаланған ванналардың болуы 

өрескел

44 Төсек жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы, камералық 
дезинфекцияның жүргізілуі 

елеулі

45 Жеке гигиена заттарының, төсек жабдықтарында таңбалаудың жəне жа-
зылмалы кереуеттерді қолданған кезде төсек-орынның болуы 

елеулі

46 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы өрескел
47 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыдыстарында 

таңбалаудың болуы
елеулі

48 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың болуы елеулі
49 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға арналған 

жағдайлардың болуы
елеулі

50 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың болуы өрескел
51 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін 

сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы
өрескел

52 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау өрескел
53 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау өрескел
54 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану рационының 

келешектегі мəзірге сəйкес келуі
елеулі

55 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының 
болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу

өрескел

56 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-түлік 
өнімдерінің болуы

өрескел

57 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы өрескел
58 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 

фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)
өрескел

59 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеулер нəтижелері
60 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу нəтижелері өрескел
61 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персоналда арнайы 

киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне қолданылуы
елеулі

62 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді аурулардың жəне 
шағын жарақаттардың болуы

өрескел

63 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс 
орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы 

өрескел

64 Бастауыш мектепте екіленген сабақтардың болуы өрескел
65 Сабақтар арасындағы үзілістерді көрсетумен мектептің сабақ кестесінің 

болуы
өрескел

66 Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатын зертханалық 
өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентрациясы мен жекеполярлық шу 
коэффициенті деңгейі

өрескел

67 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы өрескел
68 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы елеулі
69 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған 

кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы
елеулі

70 Медқызметкерде егулерді жүргізуге рұқсаттың, егулерді жүргізу 
техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін жағымсыз жағдайлар 
дамыған жағдайда қауырт көмек көрсету тəсілдеріне оқытудың болуы, 
құжаттаманы жүргізу (есептік нысандарға вакцина туралы мəліметтерді 
енгізу, қалдық иммундық биологиялық препараттарды жою).

елеулі

71 Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы елеусіз
72 Жіті инфекциялық аурулармен қатынасуларды есепке алу журналының 

болуы 
елеусіз

73 Профилактикалық егулер картасының болуы елеусіз
74 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы елеусіз
75 Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың қозғалысы 

журналының болуы 
елеусіз

76 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы елеусіз
77 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел тобындағы бала-

ларды тіркеу журналының болуы
елеусіз

78 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-оң нəтижелі 
тұлғаларды тіркеу журналының болуы 

елеусіз

79 Поствакциналы асқынулар журналының болуы елеусіз
80 Тұрақты жəне ұзақ мерзімді медиицналық қарсы көрсетілімдер 

журналының болуы 
елеусіз

81 Ашық флакондар жəне вакцина қалдықтарын жою журналының болуы елеусіз
82 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы елеусіз
83 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу 

журналының болуы 
елеусіз

84 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының болуы елеусіз
85 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру журналының болуы елеусіз
86 Бала денсаулығы паспортының болуы елеусіз
87 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы елеусіз
88 Студенттерді флюорографиялық тексеруді есепке алу журналының болуы елеусіз
89 Флюорографиялық оң нəтижелі тұлғаларды есепке алу журналының 

болуы
елеусіз

90 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы елеусіз
91 Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы елеусіз
92 Тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексерулер 

журналының, мамандар актілерінің болуы 
елеусіз

93 Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) жеке медициналық карталарының 
болуы

елеусіз

94 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналының 
болуы 

өрескел

95 Шикі өнімге арналған бракераж журналының болуы өрескел
96 Дайын тағам сапасын бақылау (бракераж) журналының болуы өрескел
97  «С-дəрумендендіру» журналының болуы өрескел
98 Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау 

тізбесінің болуы
өрескел

99 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы елеулі

15 Тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін жəне өткізетін қоғамдық тамақтану 
объектілері

1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық қорытындының 
(келісімнің) болуы

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

өрескел

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлердің болуы

елеусіз

5 Санитариялық-аулалық қондырғылардың немесе биодəретханалардың, 
қол жуғыштардың болуы

елеулі

6 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы өрескел
7 Ауыз судың зертханалық көрсеткіштерінің қолданыстағы гигиеналық 

нормативтерге сəйкестігі
өрескел

8 Су қыздырғыштарының болуы елеулі
9 Ақаусыз су бұру жүйелерінің болуы өрескел

10 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы өрескел
11 Залдарда шу деңгейінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 

сəйкестігі
өрескел

12 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы елеулі
13 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтер-

ге сəйкес келуі
өрескел

14 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы елеулі
15 Ас блогында шамдарда қорғаныс арматурасының, ылғалды-қорғаныш 

шамдарының болуы
елеулі

16 Москит торларының болуы елеусіз
17 Тербеліс деңгейі өлшеулерінің сəйкестігі өрескел
18 Салқын тағамдарды, жұмсақ балмұздақты дайындауға арналған цехтар-

да, кондитерлік цехтарда бактерицидтік шамдардың жəне үй-жайларды 
бактерицидтік шамдармен өңдеу кестесінің болуы

елеулі

19 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта, ыдыстарда, ыдыс-аяқта 
крем қосылған кондитерлік өнімдерді өндірген кезде технологиялық про-
цесс сатылары бойынша таңбалаудың болуы

елеусіз

20 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға арналған 
жағдайлардың болуы

елеулі

21 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың болуы өрескел
22 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау елеулі
23 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау елеулі
24 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін 

сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы
елеусіз

25 Жұмыртқаларды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстың болуы елеусіз
26 Тыйым салынатын тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 

жоғары немесе бірінші сорттағы фортификацияланбаған бидай ұны)
өрескел

27 Жартылай фабрикаттардың, аспаздық өнімдердің қауіпсіздік 
көрсеткіштерін органолептикалық бағалауды жүргізу бойынша 
журналдың болуы

елеусіз

28 Дайын өнімді, жартылай фабрикаттарды жіберу кезінде өңдеу уақыты 
мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін көрсетумен таңбалаудың болуы

елеулі

29 Құрылыс жəне өнеркəсіп объектілерінен басқа, ұйымдастырылған 
ұжымдарда келешектегі мəзірдің болуы

елеусіз

30 Санитариялық тораптарда қолды жууға арналған заттардың, бір рет 
пайдаланатын сүлгілердің немесе электр орамалдарының болуы

елеусіз

31 Персоналға арналған сантораптадезинфекциялаушы кілемшенің болуы елеусіз
32 Арнайы киімнің, ауыстыру аяқ-киімінің жəне бір рет пайдаланылатын 

қолғаптардың болуы жəне қолданылуы
елеулі

33 Арнайы киімді жуу жəне дезинфекциялау жабдығының немесе кір жуу 
орнымен шарттың болуы

елеулі

34 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс 
орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы

өрескел

35 Қызметкерлерде іріңді аурулардың жəне шағын жарақаттардың бол-
мауы

өрескел

36 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамаларын 
зертханалық зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы заттардың 
жұғындарының, сынамаларының көрсеткіштері

өрескел

37 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы өрескел
38 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 

орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» 
жазбасының немесе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған арнайы орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орын-
дарда сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау

елеулі

16 Тамақ өнімін өндіретін объектілер

1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық қорытындының 
(келісімнің) болуы

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Өндірілетін өнімге бекітілген нормативтік жəне/немесе техникалық 
құжаттаманың болуы

өрескел

4 Жаңа өнім түрін шығарған кезде мемлекеттік тіркеудің болуы өрескел
5 Үй-жайлар жинағымен санитариялық рұқсат беру үлгісіндегі тұрмыстық 

үй-жайлардың болуы (жоғары, жеке жəне арнайы киім мен аяқ-киімге 
жеке гардеробтар, таза киімді сақтауға арналған бөлме, арнайы лас 
киімді қабылдауға арналған үй-жай, душ жəне қол жууға арналған ра-
ковиналар, киім мен аяқ-киімге арналған кептіргіштер, кір жуу бөлмесі 
(орталықтан жуу болмаған жағдайда))

елеулі

6 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлердің болуы

елеусіз

7 Суды сақтауға арналған жинаушы резервуарлардың болуы елеулі
8 Ауыз су жəне техникалық су жүйесіне арналған айыру таңбасының болуы елеусіз
9 Ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы өрескел

10 Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған 
кезде су қыздырғыштарының болуы

елеулі

11 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы өрескел
12 Өндірістік үй-жайларда ағынды суларды жинауға арналған торлардың 

болуы
елеулі

13 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы елеулі
14 Өндірістерде жарық беру көздерінде шаңды, ылғалды бөлуге байланыс-

ты, ылғалды-шаңнан қорғайтын арнайы жарықтандыру арматурасының 
болуы

елеулі

15 Табиғи жəне жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

16 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы өрескел
17 Өндірістік үй-жайлардың, құралдар мен жабдықтың шу, электр магниттік 

сəулелену көрсеткіштерінің сəйкестігі
өрескел

18 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы елеулі
19 Үй жайларда қабырғаларда, төбеде зеңнің болмауы елеулі
20 Тазалау құралдарында таңбалаудың болуы жəне оның дұрыс сақталуы елеулі
21 Дезинфекциялаушы кілемшелердің болуы елеулі
22 Жуу, дезинфекциялаушы құралдардың болуы елеулі
23 Өндіріс шикізатына, өніміне кіріс бақылаудың болуы елеулі
24 Қауіпсіздігін растайтын құжаттардың (сертификаттар, декларация, 

ветеринариялық құжаттар жəне т.б.), жаңадан сатып алынған өнімге 
(құрылыс материалдары, жабдықтар, мүкəммал, технологиялық 
жабдық жəне т.б.), өндірістік шикізатқа, қосалқы материалдарға ілеспе 
құжаттардың болуы

өрескел

25 Алкоголь өнімдерін, күштілігі кемінде он екі пайызды құрайтын сыра-
дан жəне алкоголі аз ликер-арақ өнімдерінен басқа, қаңылтыр ыдысқа, 
пластикалық ыдысқа құюға жол бермеу

өрескел

26 Əрбір өндірістік үй-жайда, санторапта, тұрмыстық үй-жайда қолды жууға 
арналған заттардың, бір рет пайдаланатын сүлгілердің немесе электр 
орамалдарының болуы

елеулі

27 Істен шыққан газ разрядты шамдардың жəне сынаппен толтырылған 
өлшеуіш құралдарының болмауы 

елеулі

28 Технологиялық жабдықтан, мүкəммалдан, қосалқы материалдардан 
алынған жұғындар көрсеткіштерінің нормативтерге сəйкестігі

өрескел

29 Бір жыл бойы пастерлеу жəне стерилдеу циклі термограммасының болуы елеулі
30 Əрбір дайын жартылай фабрикаттардың партиясына тұздау күнін 

көрсетумен биркамен таңбалаудың болуы
елеусіз

31 Өңдеу уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін, партия 
номерін, өңдеу ауысымын көрсетумен жүкқұжаттардың немесе басқа 
құжаттардың болуы

елеулі

32 Қойма үй-жайларында жəне тоңазытқыш жабдықтарында бақылау-
өлшеуіш құралдарының болуы

елеулі

33 Бақылау-өлшеуіш құралдарының температурасын жəне ылғалдылығын 
бақылау журналының болуы

елеусіз

34 Тамақ өнімдерін ерекше сақтау жағдайларының болуы жəне сақтау елеулі
35 Қауіпті өнімді анықтаған жағдайда жою актісінің болуы елеулі
36 Қызметкерлерде іріңді аурулардың жəне шағын жарақаттардың болмауы елеулі
37 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 

орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» 
жазбасының немесе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған арнайы орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орын-
дарда сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

елеулі

38 Арнайы киімді, ауысым аяқ-киімін, жеке қорғану құралдарын, бір 
рет қолданылатын қолғаптарды сақтауға жəне қолдануға арналған 
жағдайлардың болуы

елеулі

39 Сүзгілеу материалдарынан, өндірісте қолданылатын жабдықтан жұғын 
көрсеткіштерінің сəйкестігі

өрескел

40 Технологиялық процесс барысында қолданылатын жабдықта 
пломбалаудың жəне таңбалаудың болуы

елеулі

41 Балық өңдеу өнеркəсібі үшін сары стафилококкқа қолданылатын 
майдың, тұздықтың зертханалық көрсеткіштері

өрескел

42 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс 
орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы 

өрескел

43 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамаларын 
зертханалық зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы заттардың 
жұғындарының, сынамаларының көрсеткіштері

өрескел

44 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 
фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)

өрескел

45 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы өрескел
46 Тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған тасымалдау үшін қажетті тем-

ператураны ұстап тұратын жабдықпен жəне температуралық режимнің 
жəне ылғалдылық деңгейінің тиісті параметрлеріне сəйкес келетін 
бақылау өлшеу құралдарымен жабдықталған арнайы көлік құралының 
жəне көлік жабдығының болуы

елеулі

47 Тамақ өнімдерінің таңбасына қойылатын талаптардың сақталуы елеусіз

17 Көтерме жəне бөлшек сауда объектілері

1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық қорытындының 
(келісімнің) болуы

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізу жөніндегі 
шарттың болуы

өрескел

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлердің болуы

елеусіз

5  Объект ғимаратына кіре-берісте жəне базарларда сауда қатарларының 
бір сызығы бойында қоқысқа арналған урналардың болуы

елеусіз

6 Кіру жолдарының, жаяужолдар мен жүк түсіру алаңдарында қатты 
жабындының болуы

елеусіз

7 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
8 Су көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
9 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы өрескел

10 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы өрескел
11 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы елеулі
12 Микроклимат параметрлерінің нормативтерге сəйкес келуі өрескел
13 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы өрескел
14 Залдарда шу деңгейінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі өрескел
15 Тазалау мүкəммалының, таңбалаудың болуы, сондай-ақ 

дəретханаларға арналған жеке тазалау құралдарының болуы
елеусіз

16 Қойма үй-жайларында, сауда залдарында, жəне тоңазытқыш камера-
ларында, жемістер мен көкөністерді сақтауға арналған тоңазытқыш 
камераларында жəне басқа тамақ өнімдерінде бақылау-өлшеуіш 
құралдарының болуы

елеулі

17 Өңдеу уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін көрсетумен дай-
ын өнімді, жартылай фабрикаттарды жіберген кезде таңбалаудың болуы

елеулі

18 Тамақ өнімдерінің тауар көршілестігін сақтау өрескел
19 Бөлшектеп салынбаған тамақ өнімдерін жіберген кезде қысқыштардың, 

қалақтардың, бір реет пайдаланылатын қолғаптардың болуы
елеулі

20 Шикізат пен өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың 
болуы

өрескел

21 Өнімнің жарамдылық, сақтау мерзімін жəне өнім түрін көрсетумен 
таралық орнында таңбалау заттаңбасының (жапсырманың) болуы 
жəне оны жарамдылық (сақтау) мерзімі аяқталғанға дейін өнімді толық 
пайдаланылғанға дейін сақтау

өрескел

22 Тамақ өнімдерінің көтерме саудасы объектілері үшін өндірістік 
бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы

елеулі

23 Қолды жууға арналған заттардың, бір рет пайдаланатын сүлгілердің не-
месе электр орамалдарының болуы

елеулі

24 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық медициналық 
қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы

өрескел

25 Шикізат жəне дайын өнім сынамалары, сыртқы орта объектілерінен, де-
зинфекциялаушы құралдардан, өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағы 
ауасынан алынған жұғындар көрсеткіштерінің сəйкестігі

өрескел

26 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде 
фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны)

өрескел

27 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 
орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» 
жазбасының немесе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған арнайы орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орын-
дарда сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

елеулі

28 Өнімнің бақылануын қамтамасыз ететін тауарға ілесетін құжаттардың 
болуы

өрескел

29 Тамақ өнімін алуды жəне жоюды растайтын құжаттардың болуы (жою 
актісі, алу актісі)

елеулі

18
Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға жəне көлік 
құралдарына (теміржол, су, əуе); иондаушы сəулелену көздерін, қауіпті 

химиялық жəне уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға 
жəне көлік құралдарына (теміржол, автомобиль, су жəне əуе)

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. өрескел
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 

маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
өрескел

3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру, жарық, жылы-
ту, желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы.

өрескел

4 Зертханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінің, дезин-
фекциялаушы құралдардың сынамалары (жұғындары)

өрескел

5 Ауыз су сапасының санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық 
көрсеткіштер бойынша қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігі

өрескел

6 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

7 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес 
келуі

өрескел

8 Табиғи жəне жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы 
нормативтерге сəйкес келуі

өрескел

9 Төсек жабдықтарымен қамтамасыз етілуі (тысқабы бар матрац жəне 
жастық, маусымдық көрпе), төсек-орын жабдықтары (жайма, көрпе 
тысы, жабық түрдегі жастық тыс жəне сүлгі) жəне камералық өңдеу 
еселігін сақтау 

елеулі

10 Таза жəне пайдаланылған төсек-орынды жеке сақтауға арналған 
орындардың болуы 

елеусіз

11 Аса қауіпті жəне карантиндік аурулармен ауыратын науқастарды анықтау 
жағдайына індетке қарсы жинағының болуы

елеулі

12 Қауіптілік белгісінің жəне таңбалаудың болуы елеусіз
13 Көлік ыдысында (қауіпті жүкті тасымалдауға арналған) қауіптілік белгісінің 

болуы. Ыдыстың конструкциясына, дайындау, тазалау жəне залалсыздан-
дыру ерекшелігіне қойылатын талаптардың сақталуы 

елеусіз

14 Тасымалдаудың қауіпсіздігін растайтын апаттық картаның, сəйкестік 
сертификатының болуы 

елеулі

15 Биологиялық препараттарды тасымалдауға арналған жəне тірі микро ағза-
лар штаммдары бар пломбаланған металлды ыдыстың болуы (бактар, бикс-
тер) (бактериялар, вирустар, риккетсиялар, паразиттер, саңырау құлақтар, 
олардың рекомбинациялары, генетикалық түрлендірілген микроағзалар)

елеусіз

16 Қосымша қорғанысы бар қауіпті жəне əр түрлі жүктемені ұстайтын жүктерді 
тасымалдауға арналған арнайы контейнерлердің болуы (деңгейі заттың 
қауіптілік дəрежесімен анықталатын) 

елеусіз

17 Қазақстан Республикасында рұқсат берілген жуу жəне дезинфекциялаушы 
құралдардың болуы жəне қолданылуы 

елеусіз

18 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізуге шарттың 
болуы 

өрескел

19 Əуе кемесіне ауыз суды құю жөніндегі жəне жүргізілген дезинфекция туралы 
журналдардың болуы жəне жүргізілуі 

елеусіз

20 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің жəне басқа жеке қорғану құралдарының 
болуы жəне қолданылуы 

елеулі

21 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен 
келісілген кезеңдік медициналық қарап тексерулерге жататын тұлғалар 
тізімінің болуы

елеусіз

22 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

23 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеусіз

24 Өндірістік жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған қоқыс жинау 
жəшіктерінің болуы 

елеусіз

25 Алынбалы мүкəммалмен, гигиена жəне қызмет көрсету құралдарымен, 
медициналық дəрі қобдишаларымен жəне зембілдермен, таңбаланған таза-
лау құралдарымен қамтамасыз етілуі

елеусіз

26 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі құжаттардың 
болуы жəне оның орындалуы 

елеулі

27 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған орындардың 
болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» жазбасының не-
месе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

елеулі

19 Көлік құралдарына (əуе, теміржол, су, автомобиль) жəне жолаушыларға 
қызмет көрсету объектілері

1 Санитариялық-қорғаныш аймағының болуы жəне сəйкестігі, аумақты 
аймақтандыру 

елеулі

2 Сумен қамтамасыз ету, суды бұру, жарықтандыру, жылумен қамтамасыз 
ету, желдету, ауа баптау, жылыту жүйелерінің жұмыс күйде болуы (көзбен 
көріп бақылау) 

өрескел

3 Өндірістік үй-жайлардан тазалау жəне суды бұру ағындарының болуы жəне 
сəйкестігі 

өрескел

4 Объект аумағында тұрмыстық қоқыстың болмауы, қоқысты жəне тамақ 
қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

5 Объектіні құру жəне күтіп ұстау, үй-жайлардың жинағы жəне санитариялық-
техникалық жағдайы, пайдалану жағдайлары бойынша талаптардың сақталуы 

елеулі

6 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
ты лығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен 
келісілген кезеңдік медициналық қарап тексерулерге жататын тұлғалар 
тізімінің болуы

елеусіз

7 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

8 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеусіз

9 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

өрескел

10 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі өрескел
11 Инфрадыбыс параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі өрескел
12 Шу параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі. өрескел
13 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі. өрескел
14 Табиғи жəне жасанды жарықтың қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі өрескел
15 Құрамында сынабы бар құралдар мен жабдықты тасымалдауға жəне 

сақтауға арналған тығыз жабылатын ыдыстардың болуы 
елеулі

16 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізуге шарттың 
болуы 

өрескел

17 Қажетті жабдықпен, медициналық дəрі қобдишасымен жабдықталуы. елеулі
18 Ауыз су сапасының санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық 

көрсеткіштер бойынша қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі
өрескел

19 Жеке гигиенаны сақтау жағдайларының болуы елеусіз
20 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі құжаттардың 

болуы жəне оның орындалуы 
елеулі

21 Қауіпті жүктерді артуға жəне түсіруге арналған арнайы бөлінген жəне 
жабдықталған орындардың болуы (газдың қысымымен тығыздалған, 
сұйытылған жəне ерітілген жарылғыш материалдар, өздігінен жанатын 
заттар, тез тұтанғыш сұйықтықтар мен қатты заттар, тотықтырғыш заттар, 
күйдіргіш жəне коррозиялық заттар, улы заттар, радиоактивті материалдар)

елеулі

22 Тазалау құралдарының болуы жəне оны сақтауға арналған жағдайлардың 
болуы

елеусіз

23 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы 

өрескел

24 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған орындардың 
болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» жазбасының не-
месе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

елеулі

20 Радиациялық қауіпті объектілер үшін

1 Объектілерге, радиоактивті заттарды жəне ядролы материалдарды, 
иондаушы сəулелеу көздері (бұдан əрі – ИСК) бар құрылғылар мен 
қондырғыларды жəне радиоактивті қалдықтарды (бұдан əрі – РАҚ) 
тасымалдауға арнайы арналған көлік құралдарына халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган берген 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 

өрескел

2 ИСК жұмсау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушылық 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық қауіпсіздікке 
жауапты тұлғаға);
3) апаттық жағдайларда персонал іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулықтар жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарынан 
қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (І жəне ІІ санаттағы радиациялық-
қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмыс жасауға рұқсат берілген тұлғалардың бекітілген тізімі 
(«А» жəне «Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
басшының бұйрығы;
8) ИСК-ны есепке алуға жəне сақтауға жауапты болатын тұлғаны 
тағайындау туралы басшының бұйрығы;
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

елеулі

3 Жұмыс санатына, классына байланысты санитариялық-қорғаныш аймағын 
жəне қарау аймағын күтіп-ұстауға жəне режиміне қойылатын талаптарды 
сақтау:
1) рұқсат берілмеген объектілерді орналстырудың жоқтығы;
2) абаттандырудың жəне жасылдандырудың болуы;
3) радиоактивті заттардың апаттық төгілуі жағдайына қарау аймағында 
қорғаныс іс-шараларын қамтамасыз ету.

өрескел

4 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне ИСК-
мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне сəйкестігі.

елеулі

5 Ақаусыз желдету, сумен қамтамасыз ету, жарық, жылыту жəне кəріз 
жүйелерінің болуы

өрескел

6 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, қолдануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) ИСК паспорттарының (сертификаттар) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналының болуы жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актілерінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК беруге талаптардың, радионуклидтік ИСК-ны 
шығындау жəне есептен шығару туралы актілердің болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен СК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
7) ИСК сақтауға арналған құрылғының болуы жəне сəйкес келуі.

өрескел

7 Радиоактивті қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) РАҚ-тың бекітілген айналу схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты адам туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстарының болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері жəне ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы құралдардың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

8 Объектіде жəне одан тыс жерде иондаушы сəулелеу көздерін пайдалануға, 
физикалық қорғауға жəне иондаушы сəулелеу көздерінің қозғалысын 
бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті орын-
дарда радиациялық қауіптілік белгілерінің, жүргізілетін жұмыс классының 
сілтеуіштерінің, қорғаныс технологиялық жабдыққа, ИСК-ны сақтауға жəне 
тасымалдауға арналған құралдарға, жеке жəне ұжымдық радиациялық 
қорғаныш құралдарына техникалық жарамдылығы туралы актілерімен дай-
ындаушы зауыттардың құжаттамасының болуы 

елеулі

9 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарын сақтауы:
1) радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша персоналдың арнайы 
дайындығын растайтын құжаттардың болуы;
2) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты жүргізу;
3) жеке дозиметрлердің болуы жəне қолдануы; 
4) персоналдың көшпелі жəне жеке радиациялық қорғаныш құралдарының 
болуы жəне сəйкестігі;
5) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

өрескел

10 Арнайы киімнің, персоналды жеке қорғау құралдарының жиынына, сапа-
сына жəне ауыстыруға қойылатын талаптарды сақтау. Арнайы киімнің, 
арнайы аяқкиімнің, жеке қорғану құралдарының радиоактивті ластануына 
бақылауды ұйымдастыру (бақылауға арналған жабдықтың болуы, жауапты 
тұлғамен журналды жүргізу). 

елеулі

11 Ақаусыз жергілікті тарту-сору желдету жүйесінің, сондай-ақ ақаусыз 
жергілікті желдетудің, технологиялық процестерді ескерумен сорудың болуы

өрескел

12 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу бүркеулерінің жəне жеткілікті санының болуы елеулі
13 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 

қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

14 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз сору-сыртқа тар-
ту жəне автономды желдету жүйелерінің, сондай-ақ ақаусыз жəне 
орталықтандырылған не жергілікті суық жəне ыстық сумен, жылумен 
қамтамасыз ету, кəріз жүйелеріне қосылған жүйелердің болуы

өрескел

15 Ақаусыз жабдықтың болуы жəне душ, жуыну бөлмелерінде, гардероб, 
дəретхана, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайларда қабырғаларды 
жəне едендерді əрлеу сəйкестігі 

елеулі

16 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гардеробта жеке жəне арнайы 
киімді бөлек сақтауға арналған жағдайларды сақтау

елеулі

17 Жинақталған алғашқы көмек көрсету дəрі қобдишаларының болуы, қолдану 
жөніндегі нұсқаулығы бар дезактивтендіретін құралдар қорының болуы

елеусіз

18 Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

елеулі

19 Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптілігі 1 жəне 2 кластағы заттарды 
қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық рұқсат беру 
үлгісіндегі гардеробтармен бірге душтың көзделуі 

елеулі

20 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті де-
зинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы үй-жайдың болуы

елеусіз

21 Сүзгілерді шаңнан тазалауға арналған ақаусыз қондырғының болуы жəне 
олардың қарсыласуын, жууға арналған қондырғыны, жартылай маскаларды 
дезинфекциялау жəне кептіруді бақылау, тығыздағыштарға күтім жасау 

елеулі

22 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

өрескел
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(Жалғасы. Басы 26-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

23 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

өрескел

24 Ауа температурасының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
25 Қатысты ауа ылғалдылығының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 

сəйкестігі 
өрескел

26 Ауа қозғалғыштығының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
27 Жылу сəулелену қарқындылығының қолданыстағы гигиеналық норматив-

терге сəйкестігі
өрескел

28 Электромагниттік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі 

өрескел

29 Шу параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
30 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 

сəйкестігі
өрескел

31 Лазерлік сəулеленудің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
32 Аэроиндердің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
33 Табиғи жəне жасанды жарықтың қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 

сəйкестігі
өрескел

34 Ауыз су сапасының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі өрескел
35 Құрал-саймандық радиациялық бақылаудың қолданыстағы гигиеналық нор-

мативтерге сəйкестігі
өрескел

36 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

елеусіз

37 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

38 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды 
қолданудың уақытылығы мен толықтығын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

39 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы 

өрескел

40 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

21 Көліктегі қоғамдық тамақтану объектілеріне (теміржол, əуе, су жəне 
автомобиль), борттық тамақтану объектілері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы. Объектінің жинағы, жоспарлануы жəне мақсаттылығы бойынша 
сəйкестігі.

өрескел

2 Объект аумағында тұрмыстық қоқыстың жоқтығы, қоқысты жəне тамақ 
қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру, жарық, жылыту, 
желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы.

өрескел

4 Технологиялық, өндірістік жабдықтың жəне санитариялық-техникалық 
құралдардың ақаусыздығы

елеулі

5 Үстелдерді жəне турайтын мүкəммалды таңбалаудың болуы, турау 
құралдарының қағидаларын жəне сақталуын сақтау

елеулі

6 Дайын тағамды, оралған борттық тамақты жіберу кезінде өңдеу уақыты мен 
күнін, соңғы жарамдылық мерзімін көрсетумен таңбалаудың болуы

елеулі

7 Шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігін, сəйкестігін, бақылануын растайтын 
құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің, сəйкестік туралы 
декларацияның, сəйкестік туралы сертификаттың болуы)

өрескел

8 Өндірістік бақылауды жəне оның орындалуын ұйымдастыру жəне жүргізу 
бойынша құжаттардың болуы

елеулі

9 Жуу жəне дезинфекциялаушы құралдардың болуы елеулі
10 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізуге шарттың 

болуы
өрескел

11 Тазалау құралдарының болуы, олардың таңбалануы, сондай-ақ 
дəретханалар үшін жеке тазалау мүкəммалының болуы

елеусіз

12 Салқын тағамдарды жəне кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған цех-
тарда бактерицидтік шамдардың болуы жəне жарамдылығы

елеулі

13 Бактерицидтік шамдардың жұмысы журналының болуы жəне жүргізу елеусіз
14 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап тексерудің жəне 

жұмысқа рұқсаттың, персоналды гигиеналық оқытудың болуы
елеулі

15 Арнайы киімнің болуы жəне жинақталуы елеусіз
16 Қол жууға арналған заттардың, бір рет қолданылатын ораламдардың неме-

се электрлі орамалдың болуы 
елеусіз

17 Арнайы киімді орталықтан жууға арналған жабдықтың болуы немесе ар-
найы киімді жуу жөніндегі мамандандырылған ұйымен шарттың болуы

елеусіз

18 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамаларын зертханалық 
зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы заттардың жұғындарының, 
сынамаларының көрсеткіштері

өрескел

19 Зертханалық-аспаптық зерттеулердің нəтижелері (жарық, микроклимат, 
желдету)

өрескел

20 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы 

өрескел

21 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған орындардың 
болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» жазбасының не-
месе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

елеулі

22 Көліктегі қоғамдық тамақтану объектілеріне (теміржол, əуе, су жəне 
автомобиль), борттық тамақтану объектілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Өндірістік жəне шаруашылық аймақтың болуы елеусіз
3 Аумақтың абаттандырылуы (объект аумағында қатты жабындының болуы, 

қоқыстың болмауы)
елеусіз

4 Қоқыс контейнерлерін орнатуға, ыдыстарды сақтауға арналған алаңның 
болуы, оны орналастыруға, қалдықтарды шығаруға қойылатын талаптарды 
сақтау 

елеусіз

5 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған санитариялық қорғау 
аймағының болуы жəне сақталуы (орталықтандырылмаған су болғанда)

өрескел

6 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда 

санитариялық-аулалық қондырғылар шұңқырларының, септиктердің толу 
көлемін 2/3 асырмау

өрескел

8 Айрықша бояуы бар техникалық жəне ауыз суға арналған жеке су 
құбырларының болуы 

өрескел

9 Ағынды суларды ашық су қоймаларына төгер алдында тазалау 
құрылыстарының болуы жəне дұрыстығы 

өрескел

10 Бракталған шикізат, материалдар мен реактивтер партиясында 
таңбалаудың болуы 

өрескел

11 Бракталған шикізат, материалдар мен реактивтерді сақтауға арналған жеке 
үй-жайлардың болуы 

өрескел

12 Дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, түпқоймалардың 
болуы 

өрескел

13 Қоймада уытты жəне тез жанғыш заттарды сақтауға арналған жеке үй-
жайдың (аймақтың) болуы

өрескел

14 Өндірістік жəне қойма үй-жайларында ауа температурасын жəне қатысты 
ылғалдылықты бақылау журналының болуы жəне жүргізілуі 

елеулі

15 Өндірістік үй-жайларды орналастыру бірізділігн сақтау өрескел
16 Үй-жайлардың ішкі əрлеуінде ақаулардың, саңылаулардың, жарықтардың 

жоқтығы 
елеулі

17 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеру жүргізуді бойынша 
құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы 

өрескел

18 Жоғары, жеке жəне санитариялық киім мен аяқ-киімге жеке гардероб-
тар, таза киімді сақтауға арналған бөлме, арнайы лас киімді қабылдауға 
арналған үй-жай, душ жəне қол жууға арналған раковиналар, киім мен аяқ-
киімге арналған кептіргіштер, кір жуу бөлмесінің болуы

елеулі

19 Арнайы киімнің, ілгіштердің немесе аяқ-киімді сақтауға, қоюға арналған 
ашық шкафтардың болуы. Жұмыс істейтін персоналдың санына жеке жəне 
арнайы киімді жеке сақтауға арналған орын санының жеткіліктілігі 

елеулі

20 Медициналық пунктінің болуы өрескел
21 Шикізаттың, қосалқы материалдардың, реактивтердің кірісін бақылау 

журналының болуы жəне жүргізілуі 
өрескел

22 Əрбір шикізат түріне, қосалқы материалдарға, реактивтерге, өндірілетін 
өнімге бекітілген нормативтік жəне/немесе техникалық құжаттаманың болуы 

өрескел

23 Шикізаттың жəне қолданылатын өнімнің қауіпсіздігін жəне сəйкестігін рас-
тайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестігі 
туралы декларация)

өрескел

24 Өнімнің (тауардың) таңбалануы өрескел
25 Тұтынушылық тараның, дайын өнім орамасының бітеулігі, бүтіндігі, ла-

станбауы 
өрескел

26 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

27 Шикізат сынамаларының, дайын өнімнің, жұғындардың, судың, ауаның, 
дезинфекциялаушы құралдардың, стерилдікке сынамалардың зертханалық 
зерттеу нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

28 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шаралардың уақытылы жүргізілуін 
растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

өрескел

29 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

30 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

23 Адамдар уақытша тұратын объектілер

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы, 
оның көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлардың (вахталық кенттер) 
қуаттылығына, орналасуына, құрамына, жинағына жəне жабдықталуына 
сəйкестігі 

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Жер төле жəне цоколь қабаттарында тұрғын үй-жайлардың болмауы өрескел
4 Тұрғын бөлмелердің бір адамға ауданын (кеміде 6 м2) сақтау өрескел
5 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте аяқ-киімді 
тазалауға арналған құрылғыны орналастыру үшін оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

6 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің, санитариялық-техникалық құрылғылар 

мен аспаптардың болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда ғимаратқа 
25 метрден жақын емес арақашықтықта су өтпейтін шұңқыры бар аула 
дəретханаларының болуы. Қоқыс төгуге арналған шұңқырдың, септиктердің 
толу көлемін 2/3 асырмау, оларды дезинфекциялау

өрескел

8 Ғимарат үй-жайларында жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
ақаусыз жағдайының болуы 

елеусіз

9 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы өрескел
10 Ақаусыз желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы өрескел
11 Қонақүй дəретханаларында қолды сүртуге арналған электр сүлгілерінің не-

месе жеке майлықтардың, жуу құралдарының, дəретхана қағазын ұстағыш-
тарының, ыдысқа салынған унитаз ысқыштың, қоқыс себетінің болуы

елеулі

12 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер қорының, сақтау 
жағдайларының болуы, дезқұралдарды дайындау (дайындау 
нұсқаулығының болуы, персоналдың дайындау нұсқаулығын білуі, 
ыдыстардың, өлшем ыдысының болуы) 

елеулі

13 Жабдыққа, реагенттерге, дезинфекциялық құралдарға, жиһазға, 
парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, шашқа, теріге, тырнаққа 
күтім жасайтын құралдарға қойылатын талаптарға қауіпсіздігін жəне 
сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, 
сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

14 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы жүргізуін 
растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болуы 

өрескел

15 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден өту туралы 
құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы 

өрескел

16 Қызметкерлер үшін демалыс жəне ас ішу бөлмесінің (орынның), душ жəне 
дəретхананың болуы

елеулі

17 Арнайы киімнің болуы, жеке жəне арнайы киімнің жеке сақталуын қадағалау елеулі
18 Тазалау құралдарының таңбалануы, сақтау орнының болуы елеусіз
19 Төсек жабдықтары қорының, таза жəне пайдаланылған төсек жабдықтарын 

тасымалдауға арналған арбалардың, қоқысты, пайдаланылған төсек 
жабдықтарын жинауға жəне сақтауға арналған бір рет пайдаланатын 
пакеттердің болуы

өрескел

20 Арбаны жабдықтауға, төсек жабдықтарын сақтауға арналған жеке үй-
жайдың болуы 

елеулі

21 Төсек-орын мен арнайы киімді орталықтан жуу үшін үй-жайдың жəне 
арнайы жабдықтың болуы, лас жəне таза төсек-орынның қарсы ағысына 
жəне қиылыс ағысына жол бермейтін жуудың технологиялық процесінің 
бірізділігін (ағысын) сақтау, немесе арнайы кір жуу орнымен жасалған 
шарттың, төсек-орынды жуу туралы растайтын құжаттың болуы

елеулі

22 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың сынамаларын, қоршаған орта 
объектілерінен алынған жұғындарды зертханалық зерттеу нəтижелерінің, 
желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген зертханалық-
аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

23 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

24 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

25 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған орындардың 
болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға арналған орын» жазбасының не-
месе белгісінің болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
орындарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау

өрескел

24 Əлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілері (мəдени-ойын-сауық 
объектілері, тұрғын үй жəне əкімшілік ғимараттар, тұрғын үй жəне қоғамдық 
ғимараттарды пайдалану ұйымдары, кеңселер, үйлерді басқаратын ұйымдар, 

үй-жай иелерінің кооперативтері жəне басқалары) 

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Объект аумағында жарық, жасылдандыру, қоршау, қатты жабындының бо-

луы. Қоқыстың жиналмауы. 
елеулі

3 Тұрғын ғимараттың жер төле үй-жайларын ұстау жөніндегі талаптардың 
сəйкестігі (қоқыстың, үзілулердің, су басудың болмауы, тұрғын үй-
жайлардың, мектепке дейінгі жастағы балалардың қысқа мерзімді 
топтарына арналған үй-жайлардың орналаспауы, жарықтың болуы).

өрескел

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар контей-
нерлерді орнатуға арналған абаттандырылған оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

5 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
6 Ақаусыз суды бұру жүйесінің болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда аула 

дəретханаларының, жергілікті шұңқырлардың болуы, олардың тазалануы, 
дезинфекциялануы, тазалануы 

өрескел

7 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің ақаусыз жағдайының 
болуы

өрескел

8 Ақаусыз жылумен қамтамасыз ету, желдету жүйелерінің болуы өрескел
9 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар қорының 

болуы. Құралдар, реагенттер, препараттарды сақтау жағдайлары, 
ерітінділерді дайындау мерзімдерін сақтау. 

елеулі

10 Жабдыққа, соның ішінде материалдарға, реагенттерге, дезинфекциялық 
құралдарға, жиһазға қойылатын талаптарға қауіпсіздігін жəне сəйкестігін 
растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестік 
туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

11 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

12 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы елеулі
13 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 

нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

14 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

15 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

16 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

25 Кəрізді (оның ішінде жауын-шашын кəрізін) тазарту құрылыстары 
жəне желілері

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Ағынды суларды тазалау, қосымша тазалау, локалді тазалау 

құрылыстарының болуы жəне жарамдылығы
өрескел

3 Кəріз жүйесінің жəн оған қосылатын құрылыстардың жарамдылығы өрескел
4 Ақаусыз нөсер кəрізінің (желі жəне құрылыстар) болуы өрескел
5 Суды қорғау іс-шаралар жоспарының болуы өрескел
6 Тазартылған ағыны суларды су қоймаларына жəне басқа орындарға төгуге 

СҚА болуы 
өрескел

7 Тазартылған ағынды суларды төгу орнынан жоғарғы су объектілеріне 
төгуді бақылау, сондай-ақ топырақты жəне қойнауаралық жерасты суларын 
ластау мүмкіндігін бақылау туралы құжаттаманың болуы 

өрескел

8 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 
нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

26 Өндіру жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру, залалсыздандыру, көму 
бойынша полигондар

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы, оның 
қуаттылығына, орналасуына сəйкестігі (эпидемиялық маңыздылығы жоғары 
объектілерге арналған)

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Құрылыстан жəне жолдардан бос СҚА аумағын абаттандыру жəне 
жасылдандырудың болуы (орындалған жұмыс актілері)

өрескел

4 Полигон аумағын аймақтандыруды сақтау өрескел
5 Карталарды толтыру (пайдалану) кестесінің болуы өрескел
6 Персонал үшін ас ішу жəне арнайы киімді сақтауға арналған бөлмелердің, 

санитариялық тораптың жəне ыстық жəне су өткізілген душтың болуы.
өрескел

7 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден өту туралы 
құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы 

өрескел

8 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы, 
жеке жəне арнайы киімді жеке сақтау талабының сақталуы 

елеулі

9 Түсетін қалдықтардың құрамын жəне есепке алынуын бақылау жөніндегі 
құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

өрескел

10 Полигонның жұмыс істейтін бөлігінде қалдықтарды, қалдықтарды 
оқшаулаудың технологиялық циклін бөлу жөніндегі құжаттаманың болуы 
жəне жүргізілуі 

өрескел

11 Қалдықтарды жəне олардың санын көрсетумен қызмет көрсетілетін 
ұйымдар тізімінің (тізбесінің) болуы 

елеулі

12 Эпидемиологиялық қауіптілігі бар қауіптілік классы бойынша қалдықтарды, 
химиялық қалдықтарды, қалдықтарды, қабылдау жөніндегі құжаттаманың 
болуы 

елеулі

13 Бақылау ұңғымаларының болуы, топырақ суларына қатты тұрмыстық қал-
дықтардың ықпалын есепке алу жөніндегі құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

өрескел

14 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

15 Тазалау құралдарында таңбалаудың, сақтау орынның болуы. елеусіз
16 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 

нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

17 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

18 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

27 Спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бассейндерге, моншаларға, 
сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (СЭҚ), 
көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлар жинағына жəне құрамына, 
қуаттылығына жəне т.б.берілген СЭҚ сəйкестігі

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте аяқ-киімді 
тазалауға арналған құрылғыны орналастыру үшін оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы өрескел
5 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің, санитариялық-техникалық құрылғылар 

мен аспаптардың болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда ғимаратқа 
25 метрден жақын емес арақашықтықта су өтпейтін шұңқыры бар аула 
дəретханаларының болуы. Қоқыс төгуге арналған шұңқырдың, септиктердің 
толу көлемін 2/3 асырмау, оларды дезинфекциялау

өрескел

6 Ақаусыз тарту-сору желдету жүйелерінің болуы өрескел
7 Табиғи жарықтың, ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
8 Бассейндерде ақаусыз суды алмастыру жүйелерінің (рециркуляциялы, 

ағынды), суды тазалау, залалсыздандыру, бөлу құрылыстарының болуы 
өрескел

9 Құйғыш астаулар жұмысының жарамдылығы жəне тиімділігі, ваннаның 
толық толтырылуы 

өрескел

10 Кідіртпей жойылуы мүмкін үй-жайларың əрлеуіндегі ақаулардың болуы 
(жарылған қаптама шынытас, еден жабындысының, басқа жабындылар мен 
жабдықтардың бұзылуы)

елеулі

11 Жууға жəне дезинфекцияға жататын жабдықтың, жиһаздың, мүкəммалдың 
болуы 

өрескел

12 Таза төсек жабдығының (жайма, сүлгі), резеңке аяқ-киімінің болуы, олардың 
жеке пакеттерде берілуін сақтау 

өрескел

13 Жуу, дезинфекциялаушы реагенттердің болуы. Сақтау жағдайларының, 
дайындау мерзімдерінің сақталуы.

өрескел

14 Үй-жайларда урналардың болуы өрескел
15 Жабдыққа, соның ішінде компьютерлерге жəне басқа видеоматериалдарға, 

сумен жанасатын материалдарға, реагенттерге, дезинфекциялық құрал-
дарға, жиһазға, парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, шашқа, 
теріге, тырнаққа күтім жасайтын құралдарға қойылатын талаптарға қауіпсіз-
дігін жəне сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куəлік, сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

16 Суды залалсыздандыруға арналған реагенттерді автоматты түрде беретін 
автоматты бақылау-тіркеу құралдарының болуы жəне ақаусыздығы

елеулі

17 Персоналда алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап тексерудің, 
жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы

өрескел

18 Қызметкерлер үшін демалыс жəне ас ішу бөлмесінің (орынның), душ жəне 
дəретхананың болуы

елеулі

19 Арнайы киімнің болуы, жеке жəне арнайы киімнің жеке сақталуын қадағалау елеулі
20 Тазалау мүкəммалда таңбалаудың, оны сақтау орнының болуы. елеусіз
21 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы жүргізуді 

растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

22 Жеке қорғану құралдарының жарамдылығы жəне пайдалылығы елеулі
23 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы өрескел
24 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 

нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

25 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

26 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

28 2 санаттағы су объектілері (мəдени-тұрмыстық мақсаттағы), демалыс 
орындары (жағажайлар)

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы өрескел
2 Су қорғау аймағы, су қоймасы жазығы шегінде тыйым салынған 

шаруашылық жəне өзге қызметтің болмауы 
өрескел

3 Су объектілерін ластайтын ағынды суларды жібемеу өрескел
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлерді, урналарды орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы 
елеусіз

5 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар қорының 
болуы. Құралдарды, реагенттерді, препараттарды сақтау жағдайлары, 
ерітінділерді дайындау мерзімдерін сақтау.

өрескел

6 Сумен қамтамасыз ету объектілерінде персоналда алдын ала жəне 
мерзімдік медициналық қарап тексеру, жұмысқа рұқсат, гигиеналық 
оқытудан өтуі туралы құжаттаманың болуы 

өрескел

7 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы елеулі
8 Су қоймаларында су сапасының гигиеналық талаптарға, су объектілері 

суының құрамы мен қасиеттеріне сəйкестігі.
өрескел

9 Су объектілері суында су сапасының зиянды заттардың шекті-жол берілетін 
концентрацияларына сəйкестігі 

өрескел

10 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

29 Емдеу-косметологиялық объектілері, сұлулық салондары, косметологиялық 
орталықтар, шаштараздар

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (СЭҚ), 
көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлар жинағына жəне құрамына, 
қуаттылығына жəне т.б.берілген СЭҚ сəйкестігі

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Объект аумағын жарықтандырудың болуы елеулі
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлерді, урналарды орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы 
елеусіз

5 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. өрескел
6 Ақаусыз су бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда 

санитариялық-аулалық қондырғылар шұңқырларының, септиктердің толу 
көлемін 2/3 асырмау

өрескел

7 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің ақаусыз жағдайының 
болуы.

өрескел

8 Жарықтандыру құралдарында бітеу плафондардың болуы елеусіз
9 Жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 

сəйкестігі
өрескел

10 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігі 

өрескел

11 Жұмыс орны 3 асқан кезде жасанды іске қосылатын ақаусыз жеке тарту 
желдету жүйесінің болуы.

өрескел

12 Тарту-сору желдету жүйесінің тиімділік өлшеулерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

өрескел

13 Өндірістік үй-жайларда жабық үлгідегі бактерицидтік ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің болуы 

өрескел

14 Бактерицидтік ультракүлгін сəулелендіргіштердің жұмысын тіркеу 
журналының болуы жəне уақытылы толтырылуы 

өрескел

15 Реагенттердің жарамдылық мерзімдері жəне дайындалған дезинфекцияла-
ушы ерітінділердің жарамдылық мерзімдері 

өрескел

16 Алынған бактериологиялық жұғындардың 5% аспайтын объектіден 
патогенді емес микрофлораны өсіру 

өрескел

17 Тестілік бактериологиялық бақылаудың камералық дезинфекция режиміне 
сəйкестігі 

өрескел

18 Қанның қалдық санына оң сынамалардың болмауы өрескел
19 Синтетикалық жуылатын заттардың сілті компоненттерінің қалдық санына 

оң сынамалардың болмауы 
өрескел

20 Көп мəрте пайдаланылатын стерилді құрал-сайманнан стерилдікке алынған 
жұғындарда оң сынамалардың болмауы 

өрескел

21 Тері жəне сілемейлі қабықты бұзумен байланысты қызметтерді көрсету 
үшін бір мəрте пайдаланылатын құрал-саймандардың болуы 

елеулі

22 Персоналдың жұмыс орындарында лазерлі сəулелендіру деңгейлерінің 
сəйкестігі 

өрескел

23 Жабдыққа, соның ішінде компьютерлерге жəне басқа видеоматериалдарға, 
сумен жанасатын материалдарға, реагенттерге, дезинфекциялық құралдарға, 
жиһазға, парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, шашқа, теріге, 
тырнаққа күтім жасайтын құралдарға қойылатын талаптарға қауіпсіздігін жəне 
сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, 
сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

24 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер 
мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

өрескел

25 Тері қабығының тұтастығын бұзумен манипуляцияларды жүзеге асыратын 
персоналда алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап тексерудің, 
жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, вакцинацияның жəне маркерлік 
диагностиканың болуы.

өрескел

26 Тазалау мүкəммалында таңбалаудың, сақтау орнының болуы елеусіз
27 Б классындағы медициналық қалдықтарға арналған қауіпсіз кəдеге жарату 

контейнерлерінің болуы (инелер, шприцтер, скарификаторлар, маскалар, 
қолғаптар жəне т.б.). 

өрескел

28 Г классындағы медициналық қалдықтарды уақытша сақтау жағдайларының 
болуы (дезинфекция құралдары, құрамында сынабы бар шамдар, 
бактерицидтік ультра күлгін сəулелендіргіштер).

өрескел

29 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы 
(қорғаныш көзілдіріктері, қалқан маскалар, маскалар, қолғаптар).

елеулі

30 Қолды, бір реет пайдаланатын орамалдарды немесе элекр орамалдарды 
жууға жəне залалсыздандыруға арналған құралдардың болуы 

өрескел

31 Төсек-орын жабдықтарын, арнайы киімді орталықтан жууға арналған 
арнайы жабдықтың немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы 

елеусіз

32 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы өрескел
33 Кідіртпей жойылуы мүмкін үй-жайларың əрлеуіндегі ақаулардың болуы 

(жарылған қаптама шынытас, еден жабындысының, басқа жабындылар мен 
жабдықтардың бұзылуы)

елеулі

34 В жəне С вирусты гепатиттердің маркерлеріне тиісті персоналды тексеру өрескел

30
Су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау 

орындары, орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған шаруашылық-
ауыз сумен жабдықтау жүйелері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (СЭҚ), 
объектінің берілген СЭҚ сəйкестігі 

өрескел

2 Ұйым жобасына жəне санитариялық қорғау аймағын абаттандыруға СЭҚ 
болуы 

өрескел

3 Қоршалған, жасылдандырылған, күзетілетін шаруашылық-ауыз су 
мақсатындағы (жоғарғы беткі жəне жер асты) көздің санитариялық қорғау 
аймағының бірінші белдеуінің болуы. 

өрескел

4 Санитариялық қорғау аймағының бірінші белдеуінде шаруашылық-ауыз су 
мақсатындағы (жоғарғы беткі жəне жер асты) көздің болмауы:
1) тұрмыстық қоқыстың, ірі габаритті қоқыстың жиналуы, ұзын діңгекті 
ағаштарды отырғызу, ағаштарды кесу, жиналған қарды алудың;
2) су құбырлары құрылыстарын пайдалануға, қайта құруға жəне кеңейтуге 
тікелей қатысы жоқ барлық құрылыс түрлерінің;
3) тұрғын жəне шаруашылық-тұрмыстық ғимараттарды орналастырудың, 
ададмдардың тұруының;
4) барлық аулау аңшылығының, улы химикаттарды жəне тыңайтқыштарды 
қолданудың.

өрескел

5 Суды қабылдау, суды алу, суды тазалау құрылыстарының болуы жəне 
жарамдылығы 

өрескел

6 Сумен қамтамасыз ету ғимаратында ақаусыз сумен қамтамасыз ету жəне 
суды бұру жүйелерінің болуы

өрескел

7 Кəріздендірілмеген аудандарда су алу құрылысы ғимаратына қызмет 
көрсететін санитариялық-аулалық қондырғылар шұңқырларының, 
септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау

елеулі

8 Жергілікті тарту-сору желдету жүйесінің, жалпы алмасу механикалық жəне 
табиғи желдету жүйесінің ауа алмасу еселігінің сəйкестігі

өрескел

9 Өндірістік үй-жайларда табиғи жарықтың болуы. Жасанды жарық жүйесінің 
жарамдылығы 

өрескел

10 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар контей-
нерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте аяқ-киімді тазалауға 
арналған құрылғылардың орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

11 Су таратқыш санитариялық қорғау сызықтары шегінде топырақтың 
жəне топырақ суларының ластану көздерінің (санитариялық-аулалық 
қондырғылар, шұңқырлар, көң қоймалары, мал қорымдары, септиктер жəне 
т.б.) болмауы 

өрескел

12 Реагенттерге жəне конструкциялық материалдарға қауіпсіздігін жəне 
сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, 
сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

13 Ауыз судың органолептикалық көрсеткіштерінің сəйкестігі өрескел
14 Ауыз судың санитариялық-химиялық көрсеткіштерінің сəйкестігі өрескел
15 Сумен қамтамасыз ету жүйесінде суды өңдеу процесінде онда құралатын 

химиялық заттардың сəйкестігі
өрескел

16 Ауыз судың радиациялық қауіпсіздігі көрсеткіштерінің сəйкестігі өрескел
17 Ауыз су сапасының микробиологиялық жəне паразитологиялық 

көрсеткіштерінің сəйкестігі
өрескел

18 Дезинфекциялаушы ерітінді концентрациясының осы дезинфекциялық 
құралды қолдану бойынша ұсынылатын нұсқаулыққа сəйкестігі 

елеулі

19 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық процесс 
ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, жабдықты 
жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын ескерумен 
бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

20 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган мен ұйымдарының аумақтық бөлімшелеріне таңдаулы 
бақылауды жүргізу үшін желілер шаю жəне дезинфекциялау жұмыстарын 
жүргізу уақыты туралы хабарлау 

өрескел

21 Жоспарлы шаюды жүргізу, су құбыры желілерін тазалау жəне дезинфекция-
лау жөніндегі құжаттаманың (журналдар, кестелер, актілер) болуы

өрескел

22 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап тексерудің жəне 
жұмысқа рұқсаттың, персоналды гигиеналық оқытудың болуы

өрескел

23 Тазалау құралдарының таңбалануы, сақтау орнының болуы елеусіз
24 Арнайы киімнің, ілгіштердің немесе аяқ-киімді сақтауға, қоюға арналған 

ашық шкафтардың болуы. Жұмыс істейтін персоналдың санына жеке жəне 
арнайы киімді жеке сақтауға арналған орын санының жеткіліктілігі 

елеулі

25 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен келісілген сумен қамта ма-
сыз ету көзінің апаттық ластану жағдайына іс-шаралар жоспарының болуы

өрескел

26 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен келісілген апаттық 
жағдайларды немесе су құбырында техникалық бұзылуларды жою жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының болуы

өрескел

27 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 
нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

31 Жерлеу мақсатындағы объектілер, бейіттер, саябақтар, қоғамдық дəретханалар 
жəне өзгелер 

1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау өрескел
2 Объектіні орналастыру кезінде талаптарды сақтау (санитариялық-қорғаныш 

аймағының, су объектілеріне, тұрғын жəне қоғамдық ғимараттарға жəне 
т.б. дейінгі арақашықтықтың болуы жəне сақталуы; тұрғын ғимаратта ор-
наласуы)

өрескел

3 Объект аумағында жарықтың, жасылдандырудың, қоршаудың, қатты 
жабындының болуы 

елеусіз

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлерді, урналарды орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы 

елеусіз

5 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы өрескел
6 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген аудандарда 

аула дəретханаларының, жергілікті шұңқырлардың болуы, оларды соруды, 
тазалауды, дезинфекциялауды көздеу 

өрескел

7 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы өрескел
8 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар қорының 

болуы. Құралдарды, реагенттерді, препараттарды сақтау жағдайларының 
болуы, ерітінділерді дайындау мерзімдерін сақтау.

өрескел

9 Қолды сүртуге арналған электр сүлгілерінің немесе жеке майлықтардың, 
жуу құралдарының, дəретхана қағазын ұстағыштарының, ыдысқа салынған 
унитаз ысқыштың, қоқыс себетінің болуы 

өрескел

10 Материалдарға, реагенттерге, дезинфекциялаушы құралдарға, жиһазға 
қойылатын талаптарға сəйкестігін жəне қауіпсіздігін растайтын құжаттардың 
болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестік туралы сертификат, 
қауіпсіздігі туралы декларация)

өрескел

11 Объектіде жəне аумақта дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-
шараларды жүргізу туралы құжаттаманың болуы, өңдеу еселігін сақтау 

өрескел

12 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден өту туралы 
құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы 

өрескел

13 Зират персоналында сіреспеге жəне күйдіргіге қарсы вакциналауды жүргізу 
туралы құжаттаманың болуы 

елеулі

14 Тазалау мүкəммалын сақтау орнының болуы елеулі
15 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы елеулі
16 Киімді, арнайы киімді орталықтан жууға арналған арнайы жабдықтың неме-

се арнайы ұйыммен шарттың болуы 
елеулі

17 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 
нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне жүргізілген 
зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

32
Өндірістік мақсаттағы, технологиялық процестер мен жабдықтар, жылыту, 
жарықтандыру, желдету жəне ауа баптау, сумен жабдықтау, су бұру жəне 
өндірістік объектілердегі (оның ішінде көлік объектілеріндегі) өнеркəсіптік 

қалдықтарды жою ғимараттарына, құрылыстары мен үй-жайлары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы

өрескел

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау (эпидемиялық 
маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

өрескел

3 Кəсіпорын классына сəйкес құрылыстары мен жолдарынан бос СҚА 
аумағының абаттандырылуы жəне жасылдандырылуы (орындалған жұмыс 
актілері)

елеусіз

4 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, жолдардың қатты 
жабындысының болуы

елеусіз

5 Санитариялық-аулалық қондырғылардың бетондалған негізінің болуы елеусіз
6 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте аяқ-киімді 
тазалауға арналған құрылғыны орналастыру үшін оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

7 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау аймағының 
болуы жəне сақталуы 

өрескел

8 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау аймағының 
болуы жəне сақталуы 

елеулі

9 Қалпы мен күйіне байланысты (жабдықтан бастап жұмыс аймағы 
шекарасына дейін) жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерлерін:
1) тұрған күйінде еңкес 15о – 0,7 (0,6) м дейін;
2) тұрған күйінде еңкес 30о – 0,8 (0,6) м дейін;
3) тұрған күйінде еңкес 60о – 0,9 (0,6) м дейін;
4) тұрған күйінде еңкес 90о – 1,2 (0,9) м дейін;
5) жүресінен отырып – 1,1 (0,8) м;
6) ауысулар – 0,7 м.

елеулі

10 Үй-жайлар жинағының, аудандардың жобаға сəйкестігі, мақсаттылығы бой-
ынша қолдану. 

елеулі

11 1 жəне 2 класстағы қауіпті заттармен жұмыстар жүргізілетін бір ғимаратта 
бірнеше өндірісті орналастырған кезде уытты заттырдың көпкомпонентті 
қоспаларының құрылуына жəне олардың көршілес өндірістік үй-жайлар 
бойынша таралуына кедергі болатын құрылыс шешімдерін қолданумен 
əрқайсысын оқшаулауды қамтамасыз ету.

елеулі

12 Аса төмен бейнелеу коэффициентін ескерумен үй-жайлар мен жабдықтың 
түрлі-түсті ресімделуін көздеу  (0,4 жоғары емес).

елеусіз

13 Ықпал етуі ықтимал орындарда агрессивті сұйықтықтар (қышқыл, сілті) мен 
сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар сияқты зиянды заттардың 
ықпалына еденді жабатын төзімді материалдың болуы 

елеулі

14 Ықпал етуі ықтимал орындарда агрессивті сұйықтықтар (қышқыл, сілті) мен 
сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар сияқты зиянды заттармен 
ағындарды суды бұрудың локалды құрылыстарына алдын ала нетралдау-
мен бұру жүйесінің болуы

өрескел

15 Шу көзі болып табылатын стационарлық жабдыққа арналған дистанциялық 
басқарумен дыбыстан оқшауланған кабиналардың болуы

елеулі

16 Кезеңді демалуға арналған үй-жайдың болуы елеусіз
17 Шулы цехтарға тікелей жақын бөлмелерді орналастырған кезде екі есіктің 

екеуіне шудан оқшаулаумен тумбур түрінде кірудің болуы
елеусіз

18 Тербеліс оқшаулаушы фундаменттердің, дыбыстан оқшаулаушы 
қаптамалардың, тербеліс көздерінен жаппалардың болуы

елеулі

19 Тербеліс таралатын жол бойынша фундаменттерде экрандардың, 
қоршаулардың, қазулардың болуы

елеулі

20 Қызмет көрсету аймақтарында тербелістен оқшауланған алаңшалардың, 
отырғыштардың, кілемшелердің, дыбыстан оқшауланған кабиналардың болуы

елеулі

21 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының зертханалық 
бақылау нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

өрескел

22 Ауа температурасы параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

23 Ауаның қатысты ылғалдылығы параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

24 Қозғалмалы ауа параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

25 Қарқынды жылумен сəулелену параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

26 Электрмагниттік өлшеулер параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

27 Иондаушы сəулелену параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

28 Шу параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

29 Тербеліс параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

30 Лазерлі сəулелену параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

31 Аэроиндердің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

32 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

33 Санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық көрсеткіштер бойынша 
ауыз су сапасын зертханалық бақылау нəтижелерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

34 Плазмалық технологияға арналған үй-жайлар үшін:
1) жабдық қойылмаған көзделген ауданның болуы, бір жұмыс істеушіге 
кемінде 10 м2 жəне еденнің төменгі нүктесінен үй-жайдың биіктігіне кемінде 
3,5 м есебімен;
2) қорғаныс қаптамасы бар отқа төзімді ойықталған, қабырға мен төбенің 
ультра күлгін сəулеленуін сіңіретін материалдан дыбысты оқшаулаушы 
жабындының болуы, 
3) жабдықтың өзінде дыбысты сіңіретін қорғаныс болмаған кезде кемінде 2,7 
м қаптаманың болуы

елеусіз

35 Үй-жайларды қажетті жарықпен қамтамасыз ету:
1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи жəне жасанды 
жарықтың болуы 
2) жұмыс күйдегі жəне апаттық жасанды жарықтың болуы 
3) шамдалдарды тазалауға жəне жөндеуге арналған құралдармен 
жабдықталған шеберханалардың, жарық жəне жарық техникалық 
жабдықтың газ разряд көздерін сақтау қоймаларының болуы.

өрескел

36 Газ разрядты шамдармен құрамында сынабы бар құралдар мен шамдарды, 
жарық беруші қондырғыларды жинауға арналған арнайы бөлінген орынның 
болуы.

елеулі

37 Сынаппен толтырылған пайдаланылған шамдарды кəдеге жаратуға арнайы 
ұйымдармен шарттың болуы

елеусіз

38 Өндірістік ультракүлгін сəулелендіру көздері бар үй-жайларда ұзақ 
қолданыстағы алдын алу ультракүлгін сəулелену қондырғыларын 
қоспағанда, ультракүлгін жетіспеушіліктің алдын алу мақсатында 
жарықтандыру қондырғылары құрамында профилактикалық ультракүлгін 
сəулелендіру қондырғыларының болуы.

елеусіз

39 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 
қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

40 Ас қабылдау бөлмесінде ыдыс-аяқты жууға арналған тұрмыстық 
тоңазытқыштың жəне раковиналардың болуы 

елеулі

41 Киімді сақтауға арналған гардероб бөлмелерінде қауіптілігі 1 жəне 2 
класстағы заттармен, сондай-ақ патогенді микроағзалармен ластанған 
арнайы киімді өңдеуге арналған үй-жайлардың болуы 

елеулі

42 Жұмыскерлерге таза арнайы киімді беруге арналған тарату орнының болуы елеусіз
43 Арнайы киім гардеробы жанында орналасқан ластанған арнайы киім 

қабылдау (жинау) жəне уақытша сақтау оқшаулы үй-жайдың болуы
елеулі

44 Гардероб бөлмесінде, арнайы бөлінген орындарында немесе гардеробпен 
жапсарлас орналасқан үй-жайларда жуыну бөлмелерінің болуы

елеусіз

45 Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ 1 жəне 2 класстағы қауіпті зат-
тарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш типіндегі 
гардеробтармен бірге душтардың болуы

елеулі

46 Қабырғалар мен аралықтарды 2 м дейін, едендер мен ардероб жабдық-
тарын, жуыну бөлмелерін, душ, дəретханаларды, əйелдерге арналған 
жеке гигиена кабиналарын, ылғалға төзімді материалдан қолмен жəне 
аяқпен қосылатын жоғары беті тегіс, ыстық сумен, жуу жəне дезинфекция-
лаушы құралдармен оңай жуылатын ванналарды, жəне суға төзімді қабырға 
мен ара лықты 2 м белгісінен жоғары, сондай-ақ төбелерді жабындымен 
қамтамасыз ету

елеулі

47 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

48 Эпидермофитиямен ауыратын науқастарға жұмыс аяқ-киімін күн сайын 
дезинфекциялауға жəне кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы

елеусіз

49 Санторап тамбурында қолды жууға арналған заттармен жəне электр ора-
малмен қол жуғыштардың болуы

елеусіз

50 Жұмыскерлерді жылытуға арналған үй-жайларда терінің (бет, білек, табан) 
локалды температурасын жылдам қалпына келтіру үшін жергілікті сəулемен 
жəне конвекциялық жылытудың құралдары мен құрылғыларының болуы

елеусіз

51 Жұмыскерлерді +10 оС төмен немесе тиісінше +26 оС жоғары ауа температу-
расында ыстық шаймен немесе салқындатылған ауызсумен қамтамасыз ету

елеулі

52 Ауыз су тəртібін сақтау мақсатында бір адамға бір ауысымда кемінде 1,0 – 
2,0 литр есебімен ауызсумен қамтамасыз ету

елеулі

53 Гардеробтарда шаң мен зиянды заттарды бөлумен байланысты, 
технологиялық процестер кезінде шаңнан сүзгілерді тазалауға жəне 
олардың қарсылығын бақылауға арналған құрылғымен, респираторларды 
қабылдауға, беруге жəне жөндеуге арналған үстелдермен, жартылай 
маскаларды жууға, дезинфекциялауға жəне кептіруге арналған 
құрылғылармен, респираторлар мен өзін-өзі құтқарғыштарды сақтауға 
арналған шкафтармен жабдықталатын респираторлардың болуы

елеулі

54 1 в, 2 в, 2 г, 3 б тобындағы кəсіпорындардың өндірістік процестері кезінде 
автономды желдету жүйесін жабдықтаумен арнайы киімді шаңсыздандыру, 
залалсыздандыру, кептіру, жуу, химиялық тазалау үшін бөлек үй-жайлардың 
болуы 

елеулі

55 Суық жыл мезгілінде арнайы киімді жəне арнайы аяқ-киімді кептіруге 
арналған гардероб үй-жайларында ауа ағысын жылытудың болуы 

елеулі

56 Шаңсыздандыруға арналған бөлек үй-жайларда арнайы құрылғылардың 
болуы (механикалық, тығыздалған ауаны қолданумен, аэродинамикалық 
шаңсыздандырғыштар жəне басқалары)

елеулі

57 Гардероб бөлмелерінде:
дезинфекциялаушы пленка құраушы препараттарды сақтауға арналған 
шкаф-дəрі қобдишаларының (жұмыс ауысымына дейін жəне жұмыс ау-
ысымынан кейін шағын жарақаттарды өңдеуге арналған), сондай-ақ та-
бан терісі тершеңдігінің жəне зең ауруларының алдын алуға арналған 
медикаменттердің, қорғаныш пасталары мен жуу құралдарына арналған 
арнайы дозатор қондырғыларының болуы

елеулі

58 Арнайы киімді жууға арналған орталықтандырылған кір жуу бөлмесінің не-
месе үшінші тұлғалармен шарттың болуы.
Арнайы киімді, арнайы аяқ-киімді жəне басқа жеке қорғану құралдарын 
химиялық тазалау, жуу, жөндеу, газсыздандыру, қатерсіздендіру, залал-
сыздандыру жəне шаңсыздандыруды жүзеге асыру кестесінің болуы жəне 
сақталуы 

елеулі

59 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 
пунктінің болуы

елеулі

60 Тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде фельдшерлік немесе 
дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру кешенінің болуы 

елеулі

61 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген кезеңдік медициналық қарап тексерулерге жататын 
тұлғалар тізімінің болуы

елеулі

62 Міндетті алдын ала медициналық қарап тексеруден өткен жəне зиян-
ды өндірістік факторлармен жұмыс жасауға жарамды деп танылған 
жұмыскерлерде 086/у нысаны бойынша медициналық анықтаманың болуы 

өрескел

63 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық зерттеулердің 
талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігін сақтаумен декреттелген 
тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, сондай-ақ онда 
жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

64 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеулі

65 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

66 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

67 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі

68 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

өрескел

69 Денсаулық сақтау пункттерінде, медициналық пунктерде агрессивті 
өндірістік заттарды бейтараптандыруға мүмкіндік беретін инактиваторлар 
жинағының болуы.

елеусіз

70 Ауданы кемінде 8 м2 медицина персоналына арналған үй-жайдың болуы. елеусіз
71 Əйелдердің жеке гигиенасы бөлмесінде (бұдан əрі – ƏЖГ):

1) 100 жұмысшы əйелге 1 кабина есебінен, жоғары шаңданатын кəсіпорында 
– 50 əйелге 1 кабина жəне тамбуры болуы тиіс;
2) тамбурда ыстық жəне суық су араластырғышы бар раковина, қызмет 
көрсететін персоналға арналған үстел, қолға арналған электрлі кептіргіш, 
сабын салғыш көзделеді;
3) жеке кабиналар ыстық жəне суық су араластырғыш келтірілген себезгімен 
жəне унитазбен, пайдаланылған гигиеналық пакетке арналған қақпағы бар 
бөшкемен жəне киім ілгіштермен жабдықталады;
4) ƏЖГ бөлмесінің қабырғалары мен жеке кабиналар арасындағы қалқалар 
оларды жеңіл тазалауға, жуу жəне дезинфекциялау құралдарын пайдалана 
отырып жууға мүмкіндік беретін материалдардан болуы тиіс;
5) ƏЖГ бөлмесіне арналған үй-жайдан жұмыс орнына дейінгі арақашықтық 
150 м-ден артық болмауы тиіс;
6) ƏЖГ дəретханалармен біріктіруге жол берілмейді.

елеусіз

72 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

73 Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде 
потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитк 
Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

74 Технологиялық процестер өзгерген кезде санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындының болуы (өндірістік қуаттылықтың ұлғаюы, процестер мен 
өндірістің қарқындануы жəне бекітілген жобадан басқа ауытқулар)

өрескел

75 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық қауіпсіздікке 
жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарынан 
қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы радиациялық-қауіпті 
объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне «Б» 
тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

76 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

77 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне ИСК-
мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне сəйкестігі.

өрескел

78 Радиоактивті қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты адам туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстарының болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері жəне ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы құралдардың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел
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79 Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар 
классының сілтеуіштерін көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық 
жабдықты қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-
ны сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық 
қорғанышқа арналған қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

80 Учаскеде ИСК жабдықтары мен құралдарын пайдаланатын персоналдың 
радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

өрескел

81 Ылғалды бөлу көзі болып табылатын өндірістік жабдық үшін төгуге 
арналған герметизацияның жəне автоматты қондырғының болуы

елеулі

82 Ультракүлгін сəулеленудің (бұдан əрі – УК) өндірістік көздерімен 
жұмыстарға қойылатын талаптар:
 1) сəулеленуден қорғайтын арнайы киімнің, бас киімдердің болуы жəне 
көзді қорғау құралдарын қолдану;
2) жұмыс ауысымының сəулелену əсерінің жалпы ұзақтығы 50 % сақтау;
3) бір реттік сəулелену ұзақтығы 5 минут жəне одан артық болғанда 
жұмысшыларға УК-нің рұқсат етілген қарқындылығы: УК-А аймағы үшін 
шаршы метрге 10,0 Ваттан (бұдан əрі – Вт/м2); УК-В аймағы үшін 0,01 Вт/
м2 аспауы тиіс.

елеулі

83 Жұмыс аймағында тұрақты жəне тұрақты емес жұмыс орындарымен 
қамтамасыз ету қажеттігін ескерумен, басқару пульттері үй-жайларын, 
краншылардың кабиналарын жəне басқа да оқшауланған үй-жайларды 
қоса алғанда, өндірістік ғимараттардағы, үй-жайлардағы жəне 
құрылыстардағы жылыту, желдету жəне ауа баптау жүйелерінің болуы

елеулі

84 Жылу сəулелену көздерінің жəне салқындатқыш микроклиматының 
ықпал ету аймағында жұмысшылардың келу кестесінің болуы жəне оның 
сақталуы

елеусіз

85 Су жылыту жүйелерінде жылытылатын жоғарғы бетінде орташа 
температураның сəйкестігі:
1) тұрақты жұмыс орындарындағы еден үшін + 26 оС;
2) адамдар уақытша болатын едендер үшін + 31 оС;
3) төбелер үшін: үй-жай биіктігі 2,5-ден 2,8 м дейін + 28 оС; 2,8-ден 3,0 м 
дейін + 30 оС; 3,0-ден 3,5 м дейін + 33 оС; 3,5-ден 4,0 м дейін + 36 оС; 4,0-
ден 6,0 м дейін + 38 оС болуы.

елеулі

86 Жылу көздерінің температурасы төмен жылыту жүйелеріндегі 
радиациялық кернеу жұмыс орындарында еденнен 1,5 – 2,0 м биіктікте 
шаршы метрге 35 Ваттан (Вт/м2) немесе 27 килокалорий/сағатқа (ккал/м 
сағ) сəйкес келуі тиіс.

елеулі

87 Қозғалатын крандардың кабиналарында жұмыс аймағы ауасының зиянды 
заттар концентрациясының, микроклимат параметрлерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

88 Ауыз су мақсатында техникалық суды қолдану мүмкіндігіне жол бермейтін 
техникалық құрылыстарда немесе шаруашылық-ауыз су құбырында ар-
найы тану белгілерінің немесе жазбаларының болуы

елеусіз

89 Өндірістік жəне қосалқы ғимараттарда ақаусыз шаруашылық-ауыз су 
құбыры желісінің болуы 

елеулі

90 Кəсіпорынның ақаусыз өндірістік кəріздің болуы елеулі
91 Ақаусыз тазалау құрылыстарының болуы елеулі
92 Тазартылған ағынды суларды су қоймасына жəне басқа орындарға төгуіне 

СЭҚ болуы 
елеулі

93 Жинақтаушы тоғандар, өнеркəсіп ағынды сулары тұндырғылары жəне 
қалдық қоймасы құрылыстарына СЭҚ болуы 

елеулі

94 Душтардан, қол жуғыштардан жəне санитариялық тораптардан ағынды 
суларды бұруға арналған шаруашылық-тұрмыстық су бұрудың ақаусыз 
желісінің болуы 

елеулі

95 Өндірістік ғимараттарда сарқынды суларды тазарту құрылғыларын 
орналастыруға арналған жағдайлар:
1) зиянды булардың жəне газдардың (меркаптан, күкірт сутегі, цианды 
сутек, күшəла сутегі) түзілмеуі жəне бөлінбеуі;
2) сарқынды суларды тазартудың барлық процестердің тұмшалануы жəне 
жергілікті сыртқа тарату желдеткішінің құрылуы.

елеулі

96 Өндірістік объектілерде өндірістік сарқынды суларды тазарту 
қондырғылары жəне өндірістік бақылауды беткей су нысандарына 
тазартылған сарқынды сулардың жинақталған орнынан төмен, сондай-ақ 
грунт жəне пластаралық жер асты сулардың ластану жағдайын бақылауды 
ұйымдастыру. 

елеулі

97 Полигондарда өндірістік қалдықтар туралы ақпаратты қамтитын 
құжаттамалардың болуы:
  1) өнеркəсіптік қалдықтардың болжанатын көлемінің мөлшері мен 
сапасы (қауіптілік сыныбы бойынша), олардың физикалық-химиялық, 
токсикологиялық жəне радиациялық қасиеттері жөнінде деректер;
  2) өнеркəсіптік қалдықтардың қоршаған ортаға ықтимал салдарлары 
əсерінің сипаттамасы;
  3) өнеркəсіптік қалдықтарды зарарсыздандыру, кəдеге жарату, көму 
мəселелерінің технологиялық шешімі;
  4) топырақты зиянды заттардан қорғау жəне бұзылған жəне ластанған 
топырақты қайта құнарландыру бойынша іс-шаралар.

елеулі

98 Өндірістік қалдықтарды мамандандырылған ұйымдарда (объектіде осы 
жұмыстар болмаған кезде) жоюға, көмуге немесе кəдеге жаратуға шарттың 
болуы.

елеулі

99 Өндірістік қалдықтарды өнеркəсіп аумағында қауіпті сыныпқа сəйкес, 
қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын жəне жұмысшылар мен 
халықтың денсаулығына əсерінсіз жинау жағдайларын сақтау. 
Қалдықтардың қауіптілік белгілерін көрсетумен жапқышы тығыз жабылатын 
болаттан жасалған бөшкелердің, контейнерлердің, полиэтилен қаптардың, 
герметикалық ыдыстың болуы, таңбалануы.

елеулі

100 ƏКУЗ, химиялық заттарды, прекурсорларды, пестицидтерді сақтауға 
арналған үй-жайларда стеллаждардың болуы 

елеулі

101 Ірі базисті қоймаларда қол жуғыштардың, душ қондырғысының болуы елеулі
102 Ірбір пестицид (улы химикат) партиясына ораманың жəне таңбалаудың 

болуы
елеулі

103 Ыдыс заттаңбасында, əрбір буып-түю бірлігіне ілеспе құжатқа сəйкес 
ақпараттық болуы: қауіпсіздік паспортына, ерекшелігіне, пестицидтерді 
(улы химикаттарды) өндіруге (формуляциялауға) арналған нормативтік 
жəне техникалық құжаттамаға) сəйкес жəне нақты пестицидтерді (улы 
химикаттарды), оның ішінде пестицидтермен (улы химикаттармен) жұмыс 
істегенде туындайтын апат (төтенше) жағдайларда, қауіпсіз қолдану ша-
ралары.

елеусіз

104 Сақтауға, бөлшектеуге жəне құюға арналған қойма үй-жайлары 
қабырғаларының, едендерінің, төбелерінің жəне ішкі құрылыстарының 
конструкцияны ƏКУЗ ықпалынан қорғауға қабілетті, өзінің жоғарғы бетінде 
жиналмайтын жəне шаң мен буды сіңіретін жəне жоғарғы бетін жеңіл таза-
лап, жууға мүмкіндік беретін тиісті əрленуінің болуы

елеулі

105 Қойма аймағы автокөліктердің кіріп-шығуына, айналуына жеткілікті 
пестицидтерді сақтауға арналған қойма аумағының қоршалуы. 

елеусіз

106 Бос ыдыстарды салбыратып жинақтау үшін жəне бос ыдыстарды залал сыз-
дандыру үшін пестицидтерді сақтауға арналған қойма аумағының болуы.

елеулі

107 Өзінің физикалық-химиялық қасиеттері (ұшпалылығы, қышқылдануы жəне 
өзге қасиеттері), өрт- жəне жарылыс қауіпті, рекреациялық белсенділігі, 
температуралық сақтау режимі бойынша сəйкес келмейтін препараттарды 
бөлек сақтауға арналған жағдайлардың болуы.
Функционалды бөлімшелердің болуы:
1) жалпы бөлімше;
2) қауіпті от-жарылғыш пестицидтер бөлімшесі;
3) аса қауіпті пестицидтер бөлімшесі (1 қауіптілік классы);
4) жеке қорғану құралдарын, суды, сабынды, сүлгілерді жəне дəрі 
қобдишаларын сақтауға арналған бөлімше;
5) ƏКУЗ сақтауға арналған жеке бөлме.

елеулі

108 Төгілген жағдайда пестицидтерді (улы химикаттарды) нейтралдау үшін 
қойма үй-жайында сақталатын пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыс 
жапсырмасында көрсетілген қажетті дезактивациялаушы заттар санының 
болуы

елеулі

109 Дəріленген тұқымдарды сақтау мен тасымалдау мықты, пестицидтерді 
(улы химикаттарды) өткізбейтін материалдан жасалған, буып-түйілгеннен 
кейін «дəріленген» деген анық таңба жасалған, тығыз жабылатын арнайы 
ыдыстың болуы. 

елеулі

110 Пестицидтермен (улы химикаттармен) істелетін барлық жұмыстар беттері 
тігілген жəне нөмірленген журналдардың болуы, оларда міндетті түрде 
мынадай мəліметтер көрсетіледі:
пестицидтің (улы химикаттың) атауы; 
əсер етуші заттың атауы жəне қабылданған пестицидтер жіктемесіне 
сəйкес пестицидтің (улы химикаттың) қауіптілігі; 
зиянды организмнің атауы; 
жұмсау нормасы;
ерітіндінің көлемі;
ерітіндінің дайындалған күні;
өңдеу түрі (жер үсті, авиациялық, аэрозольдік);
өңдеу орны мен алаңы;
өңделген күні;
өңделген дақылдың түрі.

елеулі

111 Пестицидтерге түгендеуді жүргізу қорытындылары бойынша қалдықтарды 
есептен алу актілерінің болуы

елеулі

112 Арнайы жабдықталған көлік құралдарында таңбаның («Абайла - пестицид-
тер (улы химикаттар)») болуы.

елеусіз

113 Пестицидтерді (улы химикаттарды) тасымалдауға арналған көлік құралына 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы.

елеулі

114 Пестицидтерді (улы химикаттарды) тасымалдауға арналған əрбір көлік 
құралы пестицидтерді (улы химикаттарды) бейтараптандыру құралда-
рымен, тиісті өртсөндіргіштермен, құмның қажетті қорымен жəне жеке 
қорғаныс құралдарымен жабдықталуы. 

елеулі

115 Құрамында сынап, синиль қышқылы жəне күшала бар пестицидтерді (улы 
химикаттар) мамандандырылған ұйымдармен кəдеге жаратуға шарттың 
болуы.

елеулі

116 Мақсаты бойынша одан əрі пайдалануға жарамсыз бірінші қауіптілік 
класстағы пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтауға арналған 
ыдыстардың болуы 

елеулі

117 Ұйымның атауы, залалсыздандырылған пестицидтің (улы химикаттың) 
аты, оның саны, залалсыздандыру (кəдеге жарату, жою) орны мен тəсілі, 
жұмысты жүргізуге жауапты тұлғаның тегі көрсетілген пестицидті (улы 
химикаттың) залалсыздандыру бойынша актінің болуы.

елеулі

118 РТО-ға (РЭҚ) санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы 

өрескел

119 Іргелес аумақта ЭМӨ қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне 
өлшеулерін жүргізу бойынша құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

өрескел

120 Құрылыс, қайта құру жəне пайдалану сатыларында (РЭҚ жұмысы 
жағдайлары мен режимін өзгерту кезінде РЭҚ ЭМӨ деңгейлерін аспаптық 
бақылауды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы) ЭМӨ жағымсыз 
ықпалынан жұмыскерлерді, қоғамдық жəне өндірітік ғимараттарды 
қорғауды көздеу

өрескел

121 Антенна жабдығына қызмет көрсетумен тікелей байланысы жоқ 
адамдардың ЭМӨ деңгейі шекті жол берілетін деңгейінен асатын жəне 
бөгде адамдардың кіруі мүмкін тарату антенналары қондырғыларының 
орнына, сондай-ақ аумақ қоршауларына (шатыр учаскелері) кіруіне 
қолжетімдікті шектейтін қоршаулар мен ескерту белгілерінің болуы.

елеулі

122 Қойма ішілік жолдардың, аумақтың қатты жабындысының болуы елеусіз
123 Қоймаларда ақаусыз ауа жылыту жүйесінің аммиак селитрасының болуы елеулі
124 Қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралына СЭҚ болуы, жинақталуы елеулі
125 Бетті жəне қолды шаюға арналған ақаусыз крандар мен фонтандардың, 

күйік алу қаупі бар ағынды суы бар ыдыстар мен денені шаюға арналған 
душтың болуы

елеулі

126 Тері қабатын қорғауға арналған арнайы киімнің, қорғаныш көзілдіріктің не-
месе арнайы көзілдірігі бар маскалардың, зиянды заттар булары мен аэо-
зольдерден қорғайтын респираторлардың, қорғаныс пасталарының болуы.

елеулі

127 Реагент ерітіндісін жəне тиісті əрлеуді дайындауғаүй-жайдың болуы елеусіз
128 Ақаусыз сумен қамтамасыз ету, суды бұру, жарық, жылыту жүйелерінің болуы. өрескел
129 Контейнердің немесе құрамында сынабы бар шамдар мен бұйымдарды 

уақытша сақтауға арналған үй-жайдың болуы.
елеулі

130 Құрамында сынабы бар шамдар мен бұйымдарды кəдеге жаратуға 
шарттың болуы.

елеулі

131 Кəсіпорын аумағында қалдықтарды шығаруға жəне кəдеге жаратуға, 
уақытша сақтау мерзімдерін сақтауға шарттың болуы.

елеулі

132 Өндірістік ағындарды тазалау бойынша тазалау құрылыстарының болуы, 
ақаусыздығы.

елеулі

133 Су объектілеріне төгу алдында тазартылған судың сапасын растайтын 
құжаттардың болуы (хим/бак).

елеулі

134 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

135 Анықталған бұзушылықтарға жəне халық өмірі мен денсаулығына қауіптің 
туындауына жол бермеуге шараның толық жəне уақытылы қолдануын 
растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

33 Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық жəне ілеспе 
объектілер мен құрылыстар

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы өрескел
2 Кəсіпорынның абаттандыру жобасына жəне қауіптілік классына сəйкес 

СҚА шекарасында режимді, абаттандыруды жəне жасылдандыруды сақтау 
(орындалған жұмыстар актісі).

елеусіз

3 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, жолдардың жəне 
учаскелердің қатты жабындысының болуы

елеусіз

4 Санитариялық-аулалық аулалық қондырғылардың бетонды негізінің болуы елеусіз
5 Ғимаратқа кіре-берісте ҚТҚ жинауға арналған жапқыштары бар 

контейнерлердің, урналардың жəне аяқ-киімді тазалауға арналған 
торлардың болуы 

елеусіз

6 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-
се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

7 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

8 Тұрақты жəне тұрақты емес əрбір жұмыс орны ауданының кемінде 2,2 м2 
болуы

елеулі

9 Қалпы мен күйіне байланысты (жабдықтан бастап жұмыс аймағы 
шекарасына дейін) жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерлерін:
1) тұрған күйінде еңкес 15о – 0,7 (0,6) м дейін;
2) тұрған күйінде еңкес 30о – 0,8 (0,6) м дейін;
3) тұрған күйінде еңкес 60о – 0,9 (0,6) м дейін;
4) тұрған күйінде еңкес 90о – 1,2 (0,9) м дейін;
5) жүресінен отырып – 1,1 (0,8) м;
6) ауысулар – 0,7 м.

елеулі

10 Жауын-шашыннан, желден, қарлы жəне құмды үйінділерінен жергілікті 
жабындылардың, инсоляция жəне жылытылатын жабындылардың болуы.

елеусіз

11 Дабылы бар автоматты газоанализаторлардың болуы. елеулі
12 Тамбурлардың болуы (талаптардың бұрғылау қондырғысына қатысы жоқ). елеусіз
13 Шу сіңіретін құрылғылардың жəне шу- жəне діріл оқшаулаудың болуы 

(талаптардың бұрғылау қондырғысына қатысы жоқ).
елеулі

14 Ласты, жақпа майларды, химиялық реагенттерді еден бетінен уақытылы жою. елеулі
15 Вахталық кенттерде жатақхананың қызметтік үй-жайларында жəне тұрғын 

бөлмелерінде орнатылған ауа баптағыштардың болуы.
елеулі

16 Табиғи жəне жасанды жарықтың болуы. өрескел
17 Өндірістік қалдықтарды арнайы уақытша жəне тұрақты сақтау 

орындарының болуы.
елеулі

18 Вахталық кенттерді орналастыруға жəне салынуына СЭҚ болуы елеулі
19 Ауыз суға жəне сусындарға арналған жеке флягалардың болуы. елеусіз
20 Бейтараптандырушы ерітінділер мен су қорының болуы елеусіз
21 Ақаусыз биодəретханалардың болуы елеусіз
22 Арнайы киімнің, химиялық тазалауды, жууды жəне арнайы киім мен аяқ-киімді 

жөндеуді қамтамасыз ететін орталықтандырылған қызметтердің болуы.
елеулі

23 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 
қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

24 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз сору-сыртқа тар-
ту жəне автономды желдету жүйелерінің, сондай-ақ ақаусыз жəне 
орталықтандырылған не жергілікті суық жəне ыстық сумен, жылумен 
қамтамасыз ету, кəріз жүйелеріне қосылған жүйелердің болуы

өрескел

25 Ақаусыз жабдықтың (унитаздар, қоспалауыштар, ілгіштер) болуы жəне 
душта, жуыну бөлмелерінде, гардеробта, дəретханаларда, арнайы киімді 
сақтауға арналған үй-жайларда қабырға мен еден əрлеуінің сəйкестігі 

елеулі

26 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гардеробта жеке жəне арнайы 
киімді бөлек сақтауға арналған жағдайларды сақтау

елеулі

27 Жинақталған алғашқы медициналық көмек көрсету дəрі қобдишаларының бо-
луы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтендіретін құралдар қорының болуы 

елеусіз

28 Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптілігі 1 жəне 2 кластағы заттарды 
қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық рұқсат беру 
үлгісіндегі гардеробтармен бірге душтың көзделуі 

елеулі

29 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

30 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті 
дезинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы бөлмемен жабдықталуы

елеусіз

31 Сүзгіні шаңнан тазартатын жəне оның қарсылығын бақылайтын, жууға, 
жартылай маскаларды дезинфекциялауға жəне кептіруге, обтюраторды 
күтуге арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

32 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының 
радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; есептік 
журналды жүргізу 

өрескел

33 Спайдерлік алаңда жылытылатын тұрмыстық үй-жайдың болуы. елеулі
34 Уытты заттарға арналған герметикалық ыдыстардың болуы жəне 

жағажайға уақытылы тасымалдау. 
елеулі

35 Сүңгуірлердің түсуіне арналған жабық үй-жайлардың болуы, санитариялық 
өңдеуге арналған орын.

Елеулі

36 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу қалқаларының болуы жəне санының 
жеткілікті болуы 

елеулі

37 Жылу сəулелену көздерінің жəне салқындатқыш микроклиматының ықпал 
ету аймағында жұмысшылардың келу кестесінің болуы жəне оның сақталуы

елеулі

38 Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарын жарықтандыру 
жүйесіне қойылатын талаптар 

елеулі

39 Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарын жылыту, 
жүйесіне қойылатын талаптар 

елеулі

40 Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарын желдету жəне 
ауа баптау жүйесіне қойылатын талаптар 

өрескел

41 Автономды ауыз су жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен қамтамасыз ету 
жүйелерінің болуы.

өрескел

42 Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы су қорының болуы елеусіз
43 Өндірістік жəне шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды бөлек, ағынды 

суларды тазалауға жəне залалсыздандыруға арналған қондырғылармен 
немесе жинауға, сақтауға жəне оларды кейін мамандандырылған кеме-
лерге немесе болат цистерналардың жағажай қабылдау құрылғыларына 
тапсыруға арналған құрылғылармен жинау бойынша жүйенің болуы.

елеулі

44 Қоқысты жинауға, ұсақтауға, тығыздауға жəне заландандыруға арналған 
құрылғының болуы. 

елеулі

45 Қоқысты жинауға, кейін оларды өртеуге немесе кемеге тапсыруға арнайы 
контейнерлердің болуы.

елеулі

46 Орта жиіліктегі (бұдан əрі – ОЖ), жоғарғы жиіліктегі (бұдан əрі – ЖЖБ), 
ультражоғары жиіліктегі диапазондарда радиожиілікті байланыс 
құралдарымен жəне радиолокаторлармен пайда болатын электрмагнит 
өрісі деңгейлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

47 Жынысына, бойына жəне мөлшеріне, орындайтын жұмыс сипаты мен 
жағдайларына сəйкес арнайы киім, арнайы аяқ-киім жəне басқа жеке 
жəне ұжымдық қорғаныс заттары жинағын беру, сапасы мен ауыстыруын 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

48 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясын зертханалық 
бақылау нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

49 Ауа температурасы параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

50 Ауаның қатысты ылғалдылығының параметрлеріне аспаптық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

51 Ауа қозғалысының параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

52 Жылу сəулелену қарқындылығы параметрлеріне аспаптық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

53 Шу параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

54 Тербеліс параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі. 

өрескел

55 Лазерлі сəулелену параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

56 Аэроион параметрлеріне аспаптық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

57 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлеріне аспаптық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

58 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарынан 
қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы радиациялық-қауіпті 
объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне «Б» 
тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

59 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

60 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне 
ИСК-мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне сəйкестігі.

өрескел

61 Радиоактивті қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты адам туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстарының болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері жəне ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы құралдардың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

62 Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар 
классының сілтеуіштерін көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық 
жабдықты қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-
ны сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық 
қорғанышқа арналған қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

63 Учаскеде ИСК жабдықтары мен құралдарын пайдаланатын персоналдың 
радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

өрескел

64 Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарында экипажды 
орналастыруға арналған жеке жатын посты бар каюталардың болуы.

елеусіз

65 Ұжыммен демалуға, тамақтануға арналған кают-компания, командалық 
құрам үшін салон, асхана, клуб, спортпен айналысатын үй-жай, кітапхана, 
ашық палубада орналасқан спорт алаңы, темекі шегуге арналған үй-
жайлардың көзделуі. 

елеусіз

66 Нормативтік ауданын сақтай отырып, асхананың болуы. елеулі
67 Кеме төсек жабдығын жəне экипаждың арнайы киімін жууға арналған 

кір жуу орындарының болуы. Бірізділігін сақтаумен жеке кір жуу 
машиналарының болуы.

елеулі

68 Экипаж мүшелерінің саны бойынша жеке шкафтармен жеке үй-жайлардың 
болуы.

елеусіз

69 Қоспалауыштар арқылы ыстық жəне суық суды өткізумен шаруашылық-
ауыз су мақсатындағы жуыну, дəретхана, душ үй-жайларының болуы.

елеулі

70 Əйелдер гигиенасына арналған үй-жайдың болуы елеусіз
71 Асханаға СЭҚ-тың болуы. елеулі
72 Тамақ қалдықтарына жапқыштары жəне басқыштары бар бактардың бо-

луы.
елеусіз

73 Тұтас жеке металлды үстелдердің, жəне таңбаланған бөлшектеу 
тақтайларының жəне камбузды ыдыс-аяқтың болуы.

елеулі

74 Шығындау қоймаларының, буфеттің, салқындатылатын қоймалардың 
болуы.

елеулі

75 Тамақтану объектілері персоналында медициналық кітапшалардың болуы елеулі
76 Жинау мүкəммалының болуы. елеулі
77 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 

пунктінің болуы, тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде 
фельдшерлік немесе дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру 
кешенінің болуы 

елеулі

78 Кезеңдік медициналық қарап тексеруге жататын тұлғалардың халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен 
құрастырылған жəне келісілген тізімінің болуы 

елеусіз

79 Жұмыс ітейтіндерге, міндетті кезеңдік медициналық қарап тексеруден 
өткендерге жəне зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды 
деп танылғандарға 086/н нысаны бойынша медициналық анықтаманың 
болуы 

өрескел

80 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

81 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеулі

82 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

83 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

84 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі

85 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

өрескел

86 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

87 Анықталған бұзушылықтарға жəне халық өмірі мен денсаулығына қауіптің 
туындауына жол бермеуге шараның толық жəне уақытылы қолдануын 
растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

88 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

34 Радиотехникалық объектілер жəне радиоэлектрондық құралдар

1 РТО-ға (РЭҚ) санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы

өрескел

2 Іргелес аумақта ЭМӨ қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне 
өлшеулерін жүргізу бойынша құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

өрескел

3 Құрылыс, қайта құру жəне пайдалану сатыларында (РЭҚ жұмысы 
жағдайлары мен режимін өзгерту кезінде РЭҚ ЭМӨ деңгейлерін аспаптық 
бақылауды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы) ЭМӨ жағымсыз 
ықпалынан жұмыскерлерді, қоғамдық жəне өндірітік ғимараттарды 
қорғауды көздеу

өрескел

4 Антенна жабдығына қызмет көрсетумен тікелей байланысы жоқ 
адамдардың ЭМӨ деңгейі шекті жол берілетін деңгейінен асатын жəне 
бөгде адамдардың кіруі мүмкін тарату антенналары қондырғыларының 
орнына, сондай-ақ аумақ қоршауларына (шатыр учаскелері) кіруіне 
қолжетімдікті шектейтін қоршаулар мен ескерту белгілерінің болуы.

елеулі

5 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

35 Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне пайдалануға 
енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілер, ғимараттар мен құрылыстар

1 Ұйым жобасына жəне СҚА абаттандыруға (қажет болғанда) санитариялық-
эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) болуы 

өрескел

2 Кіру жолдарында, өтпе жолдарда жəне жаяужолдарда, санитариялқ-
тұрмыстық жəне əкімшілік үй-жайларға іргелес учаскелерде қиыршық 
тастың жəне қатты жабындының болуы.

елеусіз

3 Құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелерінде ақаусыз жарықтың болуы. елеулі
4 Жұмыстар түнгі жəне қарауытқан кезде орындалатын барлық құрылыс 

алаңдары мен учаскелеріне арналған ақаусыз жұмыс жарығының болуы 
жəне жалпы (тегіс немесе локалді) жəне құрама жарық (жалпы жарыққа 
жергілікті қосылады) қондырғыларымен жүзеге асырылуы.

елеулі

5 Ең көбінде екі люкске (бұдан əрі – люкс) тең жарық деңгейімен нормалана-
тын жұмыс учаскелері үшін, жалпы тегіс жарыққа қосымша жалпы локалді 
жарықтың болуы.

елеулі

6 Табиғи жəне жасанды жарықтың қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы.

өрескел

7 Септигі жəне су алуға арналған ыдысы бар ағынды нөсерлі кəріз жүйесін 
ұйымдастырып, автокөлік құралының құрылыс алаңынан орталық ма-
гистральге шығуы кезінде қатты жабындысы бар доңғалақтарды жуу 
пунктісінің болуы.

елеулі

8 Ақаусыз орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жəне суды бұру 
жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған су құбыры немесе басқа су көзі 
болмаған жағдайда – тасымалы суды көздеу.

өрескел

9 Қатты жабындымен жабылған алаңдарда тасымалы суды сақтауға 
арналған үй-жайдың немесе ыдыста сақтау үшін қалқаның болуы.

елеусіз

10 Осы мақсатта қолдануға рұқсат берілген материалдардан суды сақтауға 
арналған ыдыстардың болуы жəне қолданылуы.

елеусіз

11 Тасымалы суды сақтауға жəне тасымалдауға арналған ыдыстарды таза-
лау, жуу жəне дезинфекциялау кестесінің болуы жəне сақталуы.

елеулі

12 Дезинфекциялауға рұқсат етілген дезинфекциялаушы құралдардың болуы 
жəне қолданылуы.

елеулі

13 Ауыз су сапасының санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық 
көрсеткіштер бойынша қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

өрескел

14 Су өтпейтін шұңқыры бар санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың 
жəне аула дəретханасының ақаусыз суды бұру жүйелерінің немесе 
«Биодəретхана» мобилді дəретхана кабиналарының болуы.

өрескел

15 Көлемінің үштен екі бөлігі толған жағдайда шұңқырдың тазалануын 
растайтын құжаттардың болуы. Объект құрылысын аяқтаған соң аула 
дəретханаларын алғаннан кейін дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу 
жөніндегі құжаттаманың болуы.

елеусіз

16 Салынып жатқан биік ғимараттарда, монтаждау қабаттарында 
«Биодəретхана» мобилді дəретхана кабиналарының жəне жұмыскерлерді 
жылытуға арналған пунктердің болуы.

елеусіз

17 Салмағы ерлер үшін 15 килограммға дейін жəне əйелдер үшін 7 килограм-
ға дейін жүктерге жəне жұмыс ауысымы ішінде екі метрден жоғары 
биіктікке жүктерді көтерген кезде жүктеу-түсіру механизациясының болуы.

елеулі

18 Сусыма, шаңды жəне қауіпті материалдарды жүктеу-түсіру операциялары 
үшін ЖҚЗ болуы.

өрескел

19 Алаң аумағы шегінде табиғи тастарды өңдеуге арналған арнайы бөлінген 
орындардың болуы. Бір бірінен кемінде үш метрде орналасқан жұмыс 
орындарында қорғаныс экрандарының болуы.

елеусіз

20 Жұмыс аптасы ішінде кезектесіп отыратын ерітінділерді дайындап, салу 
жөніндегі технологиялық операциялардың əрбір жұмыс сағаты сайын от-
тан қорғайтын қабатты орындайтын жұмыскерлерде он минуттық үзілістің 
болуын растайтын құжаттардың болуы.

елеулі

21 Жоғары шағылдыру қабілеті бар материалдарды дəнекерлеу кезінде 
ақаусыз жапсырлас салынған немесе тасымалы экрандардың болуы
(алюминий, титан негіздегі қорытпа, тот баспайтын болат)

елеулі

22 Металлды газжалынды өңдеуге арналған əрбір стационарлы жұмыс 
орнының жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерін сақтау – кемінде төрт 
шаршы метр, жабдық жəне өту жолдары орын алған аудандарды 
қоспағанда, өту жолдары кемінде бір метр. Газжалынды шаңдату 
операторының жұмыс орнының ауданы – кемінде он шаршы метр.

елеулі

23 Жабындыларды газжалынды шаңдату жəне ұнтақ материалдарды ірі 
габаритті өнімдерге балқыту кезінде ақаусыз қол сорғысының болуы.

елеулі

24 Механикаландырылған дəнекерлеу жəне кесу процестеріне арналған 
машиналарға немесе жабдыққа жапсарлас орнатылған ақаусыз жергілікті 
тарту шаңгазқабылдағыштарының болуы.

елеулі

25 Учаскеде коррозияға қарсы жұмыстардың (бекіту бұйымдары – 
гальваникалық, мырышталған, қалайылау, сырланған жəне т.б.) 
орындалуы, ассенизациялық вагонеткалардың, көміртекті болаттан 
жасалған резервуарлардың, ауыз суға арналған цистернаның, 
шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету құбырларының болуы 

өрескел

26 Ыдыстардың, камералардың жəне жабық үй-жайлардың ішінде 
жұмыстарды өндірген кезде ақаусыз электр жарығының болуы.

елеулі

27 Жанғыш жəне тезтұтанғыш материалдарды сақтауға жəне тасымалдауға 
арналған жабық ыдыстың болуы.

елеусіз

28 Бояу құрамын ортақ дайындауға арналған жуу құралдарымен жəне жылы 
сумен қамтамасыз етілген үй-жайлардың болуы.

елеусіз

29 Құмағызғыш аппаратттары көмегімен шыныны өңдеу процесінде көзге, ты-
ныс алу мүшелеріне жəне қолға жеке қорғану құралдарының болуы.

елеулі

30 Зиянды заттарды бөлетін көздердің бітелуін қамтамасыз ететін зиянды газ-
дарды, буларды жəне шаңды бөлу мүмкіндігі бар жабдық үстінде ақаусыз 
жаппалардың болуы.

елеулі

31 Шаң бөлетін машиналарда шаңды басатын немесе шаң ұстайтын ақаусыз 
құралдардың болуы (ұсату, тарту, қоспалауыш жəне т.б.).

елеулі

32 Құрамында зиянды заттары бар материалдарды сақтауға арналған бітеу 
жабық ыдыстың болуы 

елеусіз

33 Шудың деңгейі 80 децибелден асатын аймақтарда жұмыс кезінде есту 
мүшелеріне арналған ЖҚЗ-ның болуы жəне қолданылуы.

елеулі

34 Салқында үзіліссіз болу уақытының жəне жылыту уақытының регламенті 
есебінен жұмыс істейтін тұлғалардың салқындануын ескертетін ауысым 
ішіндегі жұмыс тəртібін сақтау жөніндегі кестенің болуы.

елеулі

35 Жылыту орындарында плюс 21 – 25 оC деңгейіндегі ауа температурасының 
сəйкестігін растайтын термометрлердің болуы. Білек пен табанды 
жылытуға арналған үй-жайларда плюс 40 оC аспайтын ақаусыз жылыту 
құрылғыларының болуы.

елеулі

36 Жұмыс орындарында гардеробтарда, əйелдердің жеке гигиена үй-
жайларында, тамақтану пунктерінде, жұмысшылардың демалыс орын-
дарында жəне радиация мен атмосфералық жауын-шашындардан 
қорғайтын паналарда ақаусыз ауыз сумен қамтамасыз ету, сатураторлы 
қондырғылардың жəне ауыз су фонтандарының болуы

өрескел

37 Арнайы киімнің, арнайы аяқкиімнің жəне жеке қорғану құралдарының 
химиялық жəне радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың 
болуы; есепті журналды жүргізу

елеулі

38 Ақаусыз санитариялық жəне жуыну үй-жайларының, киімдерді киюге, 
сақтауға жəне кептіруге арналған үй-жайлардың, ас ішуге арналған жəне 
қолайсыз ауа-райы кезінде жұмыста үзіліс кезінде адамдарға қорғануға 
арналған үй-жайлардың болуы.

елеулі

39 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда орталықтандырылған жүйелерге 
қосылған жылыту, кəріз жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған кəріз 
жəне сумен қамтамасыз ету жүйелері болмаған кезде жергілікті жүйелердің 
болуы.

өрескел

40 Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған 
кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал 
кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
ағындарды жинау жүйесінің жергілікті жəне шығару жүйесінің болуы 

елеулі

41 Арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған ақаусыз кептіргіштердің жəне 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы 

елеулі

42 Жинақталған алғашқы көмек көрсету дəрі қобдишаларының болуы, 
қолдану нұсқаулығы бар қатерсіздендіру құралдары қорының болуы

елеусіз

43 Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ 1 жəне 2 класстағы қауіпті 
заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш 
типіндегі гардеробтармен бірге душтардың болуы

елеулі

44 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

45 Эпидермофитиямен ауыратын науқастарға жұмыс аяқ-киімін күн сайын 
дезинфекциялауға жəне кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы

елеусіз

46 Сүзгіні шаңнан тазартатын жəне оның қарсылығын бақылайтын, жууға, 
жартылай маскаларды дезинфекциялауға жəне кептіруге, обтюраторды 
күтуге арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

47 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 
пунктінің болуы, тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде 
фельдшерлік немесе дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру 
кешенінің болуы 

елеулі

48 Кезеңдік медициналық қарап тексеруге жататын тұлғалардың халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен 
құрастырылған жəне келісілген тізімінің болуы 

елеусіз

49 Жұмыс ітейтіндерге, міндетті кезеңдік медициналық қарап тексеруден 
өткендерге жəне зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды 
деп танылғандарға 086/н нысаны бойынша медициналық анықтаманың 
болуы 

өрескел

50 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

51 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеулі

52 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

53 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

54 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі

55 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

елеулі

56 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен немесе сол 
тəрізді қондырғымен жəне күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын 
жинауға арналған арнайы урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған арнайы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

елеусіз

57 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

елеусіз

58 Тамақты базалық асханадан жұмыс орнына жеткізу арқылы тамақтануды 
ұйымдастыру үшін арнайы бөлінген үй-жайдың болуы.

елеулі

59 Құрамында уытты заттары бар қалдықтарды жинауға жəне жоюға арналған 
жабық контейнерлердің немесе тығыз қаптардың болуы.

елеулі

60 Жанар-жағармай метариалдарын жəне битумды сақтауға жəне үю, төгу, 
тарату орындарына арналған ыдыстардан ластанудан топырақты сақтау 
үшін арнайы құрылғылардың, қатты негіздің болуы.

елеулі

61 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

62 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды 
қолданудың уақытылығы мен толықтығын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

63 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел
36 Көмір өнеркəсібінің өндірістік мақсатындағы объектілері, ғимараттары мен 

құрылыстары
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 

болуы
өрескел

2 Кəсіпорын классына сəйкес құрылыстары мен жолдарынан бос СҚА 
аумағының абаттандырылуы жəне жасылдандырылуы (орындалған жұмыс 
актілері)

өрескел

3 Қойма шаруашылығын жəне көлік операцияларын ұйымдастыру кезінде 
əуе бассейнінің жəне объект аумағының ластануына жол бермейтін 
құрылғылардың болуы; 

елеулі

4 Объект аумағының жел соғатын жағында орналасқан өнеркəсіп 
қалдықтары мен қайталама өнімдерді жинақтау, сұрыптау, тасымалдау, 
оларды залалсыздандыру жəне көмуге арналған арнайы бейімделген 
алаңдардың болуы

елеулі

5 Шахта үстіндегі ғимаратта, шахта оқпанының жанында температура 
режимінің сақталуын растайтын аспаптық өлшеулердің нəтижелері;

өрескел

6 Терезедегі фрамугалар жəне аэрациялық шамдар ыңғайлы əрі жеңіл 
ашуға жəне жабуға арналған механизмдермен жабдықталған өндірістік 
ғимараттарды табиғи желдетудің болуы.

елеусіз

7 Жеке ғимараттарда немесе копрларда орналасқан шахтаға көтеру 
үй-жайларында ақаусыз ауа баптағыштардың, желдеткіштердің, 
ылғалдандырғыштардың болуы.

елеулі

8 Үй-жайлардың қабырғалары мен төбесінің шу сіңіретін материалмен 
əрленуі.

елеулі

9 Зиянды заттардың жиналуына жол бермейтін механикалық жəне химиялық 
əсерлерге төзімді еден жабыны материалының болуы (желінбеуі, 
жабынның механикалық ашылмауы)

елеулі

10 Шахта көтергіштері, уатқыштары, тас електері бар желдеткіш жəне сорғыш 
қондырғыларын басқарудың дірілден жəне шудан оқшауландыратын 
постарының болуы. 

өрескел

11 Діріл шығаратын жабдықтар орналасқан көмір байыту фабрикаларындағы 
жəне учаскелеріндегі жұмыс алаңдарында дірілді басатын құралдардың 
болуы.

елеулі

12 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін растайтын 
зертханалық зерттеу нəтижелері.

өрескел

13 Ауа температурасының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері 

өрескел

14 Ауаның қатысты ылғалдылығының қолданыстағы гигиеналық нормативтер-
ге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

15 Ауа қозғалысының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

16 Жылумен сəулелену қарқындылығының қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

17 Электр магниттік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

18 Шу параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

19 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

20 Лазерлік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

21 Аэроиондар параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

22 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

23 Санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық көрсеткіштері бойынша 
ауыз су сапасының қолданыстағы гигиеналық нормативтеріне сəйкестігін 
растайтын зертханалық зерттеу нəтижелері 

өрескел

24 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне «Б» 
тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

25 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

26 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне 
ИСК-мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне сəйкестігі.

өрескел

27 Радиоактивті қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) РАҚ-тың бекітілген айналу схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты адам туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстарының болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері жəне ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы құралдардың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

28 Қажетті орындарда радиациялық қауіптілік белгілерінің, жүргізілетін жұмыс 
классының сілтеуіштерінің, қорғаныс технологиялық жабдыққа, ИСК-ны 
сақтауға жəне тасымалдауға арналған құралдарға, жеке жəне ұжымдық 
радиациялық қорғаныш құралдарына техникалық жарамдылығы туралы 
актілерімен дайындаушы зауыттардың құжаттамасының болуы

өрескел

29 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарын сақтауы:
1) радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша персоналдың арнайы 
дайындығын растайтын құжаттардың болуы;
2) персоналмен тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлердің болуы жəне қолдануы; 
5) персоналдың көшпелі жəне жеке радиациялық қорғаныш құралдарының 
болуы жəне сəйкестігі;
6) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы. 

өрескел

30 Адамдарды шахтаға түсіру жəне көтеру көтермелері шахта суын жинауға 
жəне бұруға арналған арнайы құрылғылардың болуы.

елеулі

31 Қазбаларда шахта суының тамшылары болған кезде қорғау 
құрылыстарының болуы.

елеулі

32 Қарқынды тамшылы қазба бөлімдерінде жұмыс істеушілерді судан қорғау 
киімдерімен қамтамасыз ету.

елеулі

33 Жылдың қысқы жəне көшпелі кезеңдерінде жолаушылар 
вагонеткаларының салондарында температуралық режимді сақтау, 
термометрлердің болуы

елеулі

34 Жұмысшыларды көлік құралдарына отырғызу орындарында жабдықталған 
күту камераларының болуы, температуралық режимді сақтау.

елеулі

35 Жұмысшыларды жылытуға арналған кабиналардың жəне текшелердің 
болуы.

елеулі

36 Жұмыс істеудің тізерлеп, жатып жұмыс атқару кезінде жеке қорғану 
құралдарының (тізеқап, шынтаққап) болуы.

елеулі

37 Синтетикалық жəне полимерлік материалдардың əрбір компонент партия-
сына сертификаттың болуы.

елеусіз

38 Пайдаланылған газдарды тазарту жəне бейтараптау құралдарын көздеу 
жəне қолдану.

елеулі

39 Жұмыс алаңдарында, тау кертпештерінде, жол учаскелерінде 
қозғалтқыштары жұмыс істеп тұрған автомашиналардың жинақталуына 
жол бермейтін қозғалыс кестесінің болуы.

елеусіз

40 Ауаның табиғи ағыстарын реттейтін бағыттаушы жəне қорғаныш 
аэродинамикалық құрылғылардың болуы.

елеулі

41 Реагенттерді беруге арналған жабық коммуникациялардың болуы. елеулі
42 Салмағы ерлер үшін 15 килограммға (бұдан əрі - 15 г) дейін жəне əйелдер 

үшін 7 килограммға (бұдан əрі – 7 кг) дейін жүктерге жəне жұмыс ауысымы 
ішінде екі метрден жоғары биіктікке жүктерді көтерген кезде жүктеу-түсіру 
механизациясының болуы.

елеулі

43 Əкімшілік-тұрмыстық кешеннің (бұдан əрі – ƏТК) құрамында арнайы 
санитариялық-эпидемиологиялық жəне медициналық-профилактикалық 
мақсаттағы үй-жайлардың талаптарға сəйкес көзделуі жəне құрамы.

елеулі

44 Ашық ауада, орман қоймасында, жылу берілмейтін үй-жайларда 
шахта оқпандарын салу кезінде, сондай-ақ жұмыс орнындағы ауаның 
температурасы +10 0С-тан кем болатын басқа да жағдайларда 
жұмысшылар үшін үй-жайлардың көзделуі жəне жабдықталуы.

елеулі

45 Жұмысшылардың жылынуы үшін жылжымалы жылыту пункттерін 
орналастыруды көздеу.

елеулі

46 Асханаларды, буфеттерді, ас ішуге арналған бөлмелерді көздеу, орнала-
стыру жəне жабдықтау.

елеулі

47 Ассенизациялау жұмысымен айналысатын жұмысшылар үшін үй-жайлар 
жинағының болуы.

елеулі

48 Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы «Қоғамдық 
тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» № 234 бұйрығына 
сəйкес жер үсті шахталарының асханаларын күтіп-ұстауға жəне 
пайдалануға, сондай-ақ азық-түліктерді аспаздық өңдеуге жəне өткізуге 
қойылатын талаптарды сақтау.

елеулі

49 Тамақтанудың жер асты пункттерінің болуы, оларды орналастыру; елеулі
50 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 

қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

51 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз жəне 
орталықтандырылған жүйелерге қосылған жылыту, кəріз жүйелерінің бо-
луы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған 
кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал 
кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
ағындарды жинау жүйесінің жергілікті жəне шығару жүйесінің болуы 

өрескел

52 Душ, жуыну үй-жайларында, гардеробта, дəретханаларда, арнайы 
киімді сақтауға арналған үй-жайларда ақаусыз жабдықтың болуы жəне 
қабырғалар мен едендердің сəйкестігі

елеулі

53 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гардеробта жеке жəне арнайы 
киімді бөлек сақтауға арналған жағдайларды сақтау

елеулі

54 Жинақталған алғашқы медициналық көмек көрсету дəрі қобдишаларының 
болуы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтендіретін құралдар қорының бо-
луы 

елеусіз

55 Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ 1 жəне 2 класстағы қауіпті 
заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш 
типіндегі гардеробтармен бірге душтардың болуы

елеулі

56 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

57 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті 
дезинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы бөлмемен жабдықталуы

елеусіз

58 Сүзгіні шаңнан тазартатын жəне оның қарсылығын бақылайтын, жууға, 
жартылай маскаларды дезинфекциялауға жəне кептіруге, обтюраторды 
күтуге арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

59 Жынысына, бойына жəне мөлшеріне, орындайтын жұмыс сипаты мен 
жағдайларына сəйкес арнайы киім, арнайы аяқ-киім жəне басқа жеке 
жəне ұжымдық қорғаныс заттары жинағын беру, сапасы мен ауыстыруын 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

60 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының химиялық 
жəне радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; 
есептік журналды жүргізу 

елеулі

61 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 
пунктінің болуы, тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде 
фельдшерлік немесе дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру 
кешенінің болуы ;

елеулі

62 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген кезеңдік медициналық қарап тексерулерге жата-
тын тұлғалар тізімінің болуы

елеусіз

63 Міндетті алдын ала медициналық қарап тексеруден өткен жəне зиян-
ды өндірістік факторлармен жұмыс жасауға жарамды деп танылған 
жұмыскерлерде 086/у нысаны бойынша медициналық анықтаманың болуы 

өрескел

64 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

65 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы

елеулі

66 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

67 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

68 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі



27 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 31РЕСМИ

(Жалғасы. Басы 26-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 

69 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

өрескел

70 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен немесе сол 
тəрізді қондырғымен жəне күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын 
жинауға арналған арнайы урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған арнайы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы.

өрескел

71 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

72 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы елеулі
73 Жұмысшыларды жылытуға арналған учаскелердің болуы елеулі
74 Жеке аккумуляторлы шамдардың болуы елеусіз
75 Карьерлер мен объектілер аумағында, оның жоғарғы бетінде жарықтың 

болуы;
елеулі

76 Пайдаланылған газразрядты шамдарды сақтауға арналған арнайы 
жабдықталған үй-жайлардың, сондай-ақ шамдарды тазалауға жəне 
жөндеуге арналған шеберханалардың болуы;

елеусіз

77 Салқындатылған жəне қыздыратын микроклимат жағдайларында 
жұмысшыларға ыстық жəне суық сусындардың жеткілікті қорының болуы. 
Ауыз су қорының болуы 

елеулі

78 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу қалқаларының болуы жəне жеткілікті 
санының болуы 

елеулі

79 Жылумен сəулелену көздері ықпал ететін аймақта жəне салқындатылған 
микроклиматта жұмысшылардың болу уақыты кестесінің болуы жəне оның 
сақталуы

елеулі

80 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

81 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды 
қолданудың уақытылығы мен толықтығын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

82 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

37 Химиялық өнеркəсіптің өндірістік мақсатындағы объектілері, ғимараттары мен 
құрылыстары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы

өрескел

2 Ұйым жобасына жəне СҚА аумағының абаттандырылуы санитариялық-
эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) болуы 

өрескел

3 Қатты жабындысы бар өтетін жол мен жүру жолдарының болуы, 
шұңқырлардың, жайылудың, сынудың, үрленудің болмауы. Түнгі уақытта 
өтетін жол мен жүру жолдарының ақаусыз жарықпен қамтамасыз етілуі.

елеулі

4 Шикізатты, материалдарды, бұйымдар мен жабдықты сақтауға, демонтаж 
жасалған жабдықты уақытша сақтауға арналған арнайы бөлінген 
алаңдардың болуы 

елеулі

5 Құрылыс пен жолдардан бос аумақтарды жасылдандыру елеусіз
6 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен неме-

се сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту желдету жүйесінен 
бөлек механикалық іске қосылатын тарту-сору желдету жүйесімен жəне 
күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы 
урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған ар-
найы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

өрескел

7 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

өрескел

8 Реагенттерді дайындау жəне қолдану учаскелерінде өнеркəсіп ағындарын 
залалсыздандыру бөлімдеріндегі залалсыздандыру аппаратурасынан 
жергілікті сорғылардың болуы

елеулі

9 Еріту чандары мен шығындау бактарын тазалап, реагенттерге арналған 
ыдыстарды шайғаннан кейін шайынды суларды ағызуға арналған ақаусыз 
өндірістік кəріз жүйесінің болуы 

елеулі

10 Құрамында қауіптілігі 1-3 сыныпты зиянды заттар бар қойыртпақтарды 
сүзуге арналған сүзгі-престер мен вакуум-сүзгілер аспиряциялық 
жаппалардың болуы.

елеулі

11 Реагент жəне дренаж бөлімшелерінің сорғыларын іске қосудың автомат-
ты болуы.

елеулі

12 Қауіптілігі 1 жəне 2 сыныпты заттарды залалсыздандыру кезінде ақаусыз 
бақылау құралдары мен аспирациялық жүйелердің болуы.

елеулі

13 Агломератты тасымалдау жəне кері қайтару кезінде жабық көліктің болуы 
жəне қолданылуы 

елеулі

14 Басты сынамаларға тұмшаланған кезде ақаусыз сору шкафтарының болуы елеулі
15 Фосфор шамдарын сақтауға жəне өңдеуге арналған жабдық 

конструкциясының бітеулігі жəне ақаусыз жергілікті аспирациялық 
құрылғылардың болуы 

елеулі

16 Жабық өндірістік үй-жайларда орналасатын жəне айтарлықтай жылу бөлу 
жəне инфрақызыл сəулелену көзі болып табылатын кептіру аппаратары, 
пештері, электр сүзгілері, газарналары, «коттрелді сүт» шекті бак бара-
бандары жəне басқа жабдықтың сыртқы беттерін жылумен оқшаулаудың 
немесе салқындатудың болуы.

елеулі

17 Жұмысшыларды тұрақты электромагниттік өрістерден қорғауды қамтама-
сыз ететін кен қыздыру пештердегі тоқ желілерінің оқшаулануын көздеу.

елеулі

18 Өндірістік кəрізге немесе арнайы жинағыштарға құрамында фторы бар 
ағындарды жинауға жəне бөлуге арналған құрамында фосфор жəне фос-
форлы қоқысты бар ыдыстарда түпқойманың болуы. Түпқоймаларды 
тұрақты тазалау кестесінің болуы.

елеулі

19 Ертілген қоқысты бөлшектеуге арналған жабдық кешенінде құрамында 
фосфор жəне фторы бар газдарды аспирациялауға жəне өндірістік ағынды 
суларды жинауға арналған ақаусыз қондырғылардың болуы 

елеулі

20 Бөлшектеу жабдығы конструкциясына сорылатын ауаны шаң жəне газ ба-
сатын, аспирациялайтын, тазалайтын ақаусыз жабдықтың болуы 

елеулі

21 Шикізатты арту жəне түсіру орындарында сусыма жəне шаңданатын 
материалдарды цехаралық жəне цехішілік көлікпен ақаусыз 
шаңсорғыштардың болуы 

елеулі

22 Шу параметрлерін гигиеналық нормативтер талаптарына дейін жеткізу 
мүмкін болмаған жағдайда:
1) стационарлық жабдық үшін – ақаусыз дыбыс оқшаулы кабиналардың, 
процесті қашықтықтан басқарудың болуы;
2) қол аспабы үшін басқа жұмысшыларға шудың ықпалына жол бермейтін 
жұмыс орындарын орналастыруды көздеу.

елеулі

23 Кептіру барабандарында ақаусыз газ тарту жəне шаң ұстау жүйелерінің 
болуы.

елеулі

24 Ақаусыз көтеру көлік құралдарының жəне 50 килограммнан асатын 
жабдықты, арматураны, аппаратураны жəне ауысым желілерін монтаж-
дауға, демонтаждауға жəне жөндеуге арналған механизмдердің болуы 

елеулі

25 Өндірістік жəне қосалқы үй-жайлардың ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы елеулі
26 Шаңды жəне буды бір уақытта бөлу желілерінде ақаусыз ылғалды шаң 

ұстағыштың болуы 
елеулі

27 Ұсақтауға, ұнтақтауға, кептіруге, елеуге, өлшеуге, шикізат материалдары 
құрамдауыштарын араластыруға арналған жабдықтың, дайын шихта мен 
құрғақ материалдарға арналған таспалы транспортерлердің, аспирацияла-
ры бар технологиялық жаппалардың болуы

елеулі

28 Ауа арналарында, газды сору арналарында, тазалау құрылыстарында 
кезеңдік механикаландырылған тазалауға, шаң мен қоқысты жоюға 
арналған ақаусыз құрылыстың болуы 

елеулі

29 Фосфоритті құрғақ тартуға арналған шарлы диірменнің түсіру 
саңылауында ақаусыз аспирацияланатын жаппасының болуы 

елеулі

30 Табиғи жəне ақаусыз жасанды жарықтың болуы өрескел
31 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 

қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін растайтын 
зертханалық зерттеу нəтижелері.

өрескел

32 Ауа температурасының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері 

өрескел

33 Ауаның қатысты ылғалдылығының қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

34 Ауа қозғалысының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

35 Жылумен сəулелену қарқындылығының қолданыстағы гигиеналық норма-
тивтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

36 Электр магниттік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

37 Шу параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

38 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

39 Лазерлік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

40 Аэроиондар параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

41 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

42 Санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық көрсеткіштері бойынша 
ауыз су сапасының қолданыстағы гигиеналық нормативтеріне сəйкестігін 
растайтын зертханалық зерттеу нəтижелері 

өрескел

43 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу бүркеулерінің жəне жеткілікті санының болуы елеулі
44 Жылумен сəулелену көздері ықпал ететін аймақта жəне салқындатылған 

микроклиматта жұмысшылардың болу уақыты кестесінің болуы жəне оның 
сақталуы

елеусіз

45 Химиялық өзара белсенді реагенттердің немесе бөгде материалдардың 
бір қойма үй-жайында бірлесіп сақталуына жол бермеу жөніндегі 
жағдайлардың болмауы жəне талаптарының сақталуы.

елеулі

46 Қышқылдарды, қатты əсер ететін улы заттарды сақтайтын ыдыстарды 
тасымалдау, қабылдау, босату жөніндегі нұсқаулықтың болуы 

елеусіз

47 Төгілген жағдайда, қышқыл, сондай-ақ атмосфералық жауын- шашын 
жиналатын шұңқырға түсетін жинайтын лотокқа еңіс орнатылатын еденді 
құруға қойылатын жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы. 
Өндірістік кəрізге жібергеннен кейін оны бейтараптандыру процесінің болуы.

елеусіз

48 Қышқылға күйіп қалу қаупі бар орындарында бетті жəне қолды шаюға 
арналған шүмектер мен бұрқақтар, сондай-ақ денені көлемді күйік шал-
ғанда жуынуға арналған ағынды суы бар сыйымдылықтар мен себезгілер 
орнату бойынша жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы.

елеулі

49 Төгілген сұйықтықтың гидростатикалық қысымына есептелген топырақ 
үйінділерімен (қабырғамен) тұтастай қоршауға алынатын аммиакты су 
қоймасына арналған жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы. 

елеусіз

50 Аммиакты селитра 2500 тоннадан (бұдан əрі – тн) аспайтын қаптарға 
салынған селитраны сақтауға есептелген бір қабатты қойма ғимаратта-
рында сақтауға қойылатын жағдайлардың болуы жəне талаптардың 
сақталуы.

елеулі

51 Суға берік аммиакты селитра əрқайсысының сыйымдылығы 500 тн аспай-
тын қойма үй-жайларына бөлінген сыйымдылығы 1500 тн аспайтын бір 
қабатты қойма ғимараттарында сақтауға қойылатын жағдайлардың болуы 
жəне талаптардың сақталуы.

елеулі

52 Аммиакты селитра қоймаларында ақаусыз ауа жылыту жүйесінің болуы. елеулі
53 Натрий, калий, кальций, магний карбонаттары мен гидрокарбонаттарының 

қаптарда сақталуына қойылатын талаптарды сақтау. Қойма сыйымдылығы 
1500 тн аспауы тиіс. 

елеулі

54 Цианды тұздарды сақтауға арналған үй-жайларда цианды тұздардан 
босатылған ыдыстарды залалсыздандыруға арналған қондырғының 
болуы. Реагент ерітінділерін дайындауға арналған үй-жайларда суық 
жəне ыстық су беретін педалмен басқарылатын қол жуғыштардың, 
ауа сүлгілерінің, арнайы киім мен газқағарларды сақтауға арналған 
шкафтардың, желдету қондырғылары мен жасанды жарықты қосуға 
арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

55 Хлорлы əкті жəне езілген əкті, қышқыл тұзын сақтауға арналған жеке үй-
жайлардың болуы. Бір үй-жайда құрғақ жəне сұйық флотореагенттердің 
сақталуына жол бермеу. Уытты емес сусымалы флотореагенттерді үйіп 
сақтауға арналған үй-жайларда бөліктердің болуы. Аталған реагенттерді 
қоймадан тыс жерде сақтауға жол бермеу. 

елеулі

56 Флотореагенттерді ұнтақтайтын жəне ұсақтайтын жабдықта, сондай-ақ 
дайындауға жəне сақтауға арналған барлық ыдыстарда аспирациялана-
тын жабындардың болуы.

елеулі

57 Қойма ғимараттары габариттерінде орналасатын тұрмыстық үй-
жайларда қатты əсер ететін улы заттарды сақтау жəне бөлшектеу (құю) 
үй-жайларынан оқшаулауды көздеу жəне жеке тамбур арқылы жеке кіру 
есігінің болуы.

елеулі

58 Қатты əсер ететін уытты заттарды сақтауға, құюға арналған қойма үй-
жайларының қабырғаларын, төбелерін жəне ішкі құрылыстарын өңдеу 
үшін қатты əсер ететін уытты заттардың химиялық əсерінен қорғауға 
қабілеті бар жəне өз беттеріне шаң мен буды сіңірмейтін, үсті жуылатын, 
жеңіл тазартылатын материалдардың болуы.

елеулі

59 Кіре-беріс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына кірерден 
15 мин бұрын қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Ол жөнінде 
кіретін есікке ескерту плакаты ілінеді. Бұл қондырғылардың іске қосу 
құрылғылары кіретін есіктің тыс жағында орналасуын көздеу.

елеулі

60 Қатты əсер ететін уытты заттардың барлық базисті жəне шығыс 
қоймаларында уларды залалсыздандыруға арналған құралдармен, 
жеке қорғану құралдарымен, алғашқы көмек көрсетуге арналған дəрі 
қобдишасымен жəне байланыс құралдарымен жеткілікті көлемде 
қамтамасыз етілуі.

елеулі

61 Тəулік бойғы жұмыстарды өндірумен реагенттерді төгу орындарында 
жарықтың болуы.

елеулі

62 Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына байланысты қауіпті жүктерді 
тасымалдау үшін қолданылатын көлік құралдарының болуы: теріге жəне 
көзге арналған жеке қорғану құралдарымен (резеңке етіктермен, резеңке 
қолғаптармен, резеңкеленген алжапқыштармен, қышқылдан қорғағыш зат 
сіңірілген костюммен, қорғаныш көзілдірігімен, газтұтқышпен);
алғашқы көмек көрсету медициналық қобдишасымен; радиоактивті 
заттарды тасымалдау кезінде – қосымша: респираторлар, төрт 
радиациялық қауіптілік белгісімен жəне таза шүберек салынған пластик 
пакеттермен жабдықталады.

елеулі

63 Қауіпті жүктерді тасымалдаушы көлік құралдарын басқаруға жіберілген 
жүргізушілерде медициналық қарап тексеруден өту туралы құжаттаманың 
болуы, медициналық куəландыруды қоспағанда. 

өрескел

64 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 
қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

65 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз жəне 
орталықтандырылған жүйелерге қосылған жылыту, кəріз жүйелерінің бо-
луы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған 
кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал 
кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
ағындарды жинау жүйесінің жергілікті жəне шығару жүйесінің болуы;

өрескел

66 Душ, жуыну үй-жайларында, гардеробта, дəретханаларда, арнайы 
киімді сақтауға арналған үй-жайларда ақаусыз жабдықтың болуы жəне 
қабырғалар мен едендердің сəйкестігі

елеулі

67 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гардеробта жеке жəне арнайы 
киімді бөлек сақтауға арналған жағдайларды сақтау

елеулі

68 Жинақталған алғашқы медициналық көмек көрсету дəрі қобдишаларының 
болуы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтендіретін құралдар қорының 
болуы 

елеусіз

69 Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ 1 жəне 2 класстағы қауіпті 
заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш 
типіндегі гардеробтармен бірге душтардың болуы

елеулі

70 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

71 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті 
дезинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы бөлмемен жабдықталуы

елеусіз

72 Сүзгіні шаңнан тазартатын жəне оның қарсылығын бақылайтын, жууға, 
жартылай маскаларды дезинфекциялауға жəне кептіруге, обтюраторды 
күтуге арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

73 Жынысына, бойына жəне мөлшеріне, орындайтын жұмыс сипаты мен 
жағдайларына сəйкес арнайы киім, арнайы аяқ-киім жəне басқа жеке 
жəне ұжымдық қорғаныс заттары жинағын беру, сапасы мен ауыстыруын 
растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

74 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының химиялық 
жəне радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; 
есептік журналды жүргізу 

елеулі

75 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 
пунктінің болуы, тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде 
фельдшерлік немесе дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру 
кешенінің болуы ;

елеулі

76 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген кезеңдік медициналық қарап тексерулерге жата-
тын тұлғалар тізімінің болуы

елеусіз

77 Міндетті алдын ала медициналық қарап тексеруден өткен жəне зиян-
ды өндірістік факторлармен жұмыс жасауға жарамды деп танылған 
жұмыскерлерде 086/у нысаны бойынша медициналық анықтаманың болуы 

өрескел

78 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

79 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы

елеулі

80 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

81 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

82 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі

83 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

өрескел

84 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне 
«Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

85 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

86 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне 
ИСК-мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне 
сəйкестігі.

өрескел

87 РАҚ-ты жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне көмуге қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері мен ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

88 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін пайдалануға, 
физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына бақылауды ұйымдастыруға 
қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік 
белгілерін, жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін көздеу, дай-
ындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты қорғауға техникалық 
жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-ны сақтауға жəне тасымалдауға, 
жеке жəне ұжымдық радиациялық қорғанышқа арналған қаражатқа 
құжаттаманың болуы.

өрескел

89 Учаскеде ИСК жабдықтары мен құралдарын пайдаланатын персоналдың 
радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

өрескел

90 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

91 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды 
қолданудың уақытылығы мен толықтығын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

92 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

38 Түрлі-түсті металлургия жəне тау-кен өнеркəсібінің өндірістік мақсатындағы 
объектілері, ғимараттары мен құрылыстары

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісімнің) 
болуы.

өрескел

2 Абаттандыру жобасына жəне кəсіпорынның қауіптілік классына сəйкес 
құрылыстан жəне жолдардан бос СҚА аумағын абаттандыру жəне 
жасылдандырудың болуы (орындалған жұмыс актілері)

өрескел

3 Тау кен өнеркəсібі кəсіпорындарының алаңдарында абаттандырудың болуы. елеусіз
4 Өндірістік үй-жайларды тазалау кестесінің болуы жəне сақталуы, 

санитариялық күтіп ұсталуын сақтау 
елеусіз

5 Кəсіпорындарда санитариялық зертханаларға кенді жəне кенсіз 
пайдалы қазбаларды шығару жəне байыту бойынша санитариялық-
эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесі құжаттарының болуы 
жəне оған сəйкестігі.

өрескел

6 Жер асты сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау аймағының 
болуы жəне сақталуы 

өрескел

7 Қауіптілігі 1 жəне 2 сыныпты жəне радиоактивті заттары бар шикізат ма-
териалдарын қайта өңдеу жүргізілетін ғимараттар жəне құрылыстардың, 
сондай-ақ май мен мазутты сақтау қоймаларының өндірістік кəрізге ағызуға 
арналған еңіс қабаттардың болуы.

елеусіз

8 Жаңадан салынып жатқан ғимараттарының алюминийді электро-
лиздеу жəне тазарту корпустарында ауаның табиғи ағыны төменнен 
электролизерлердің ұзындығы бойымен корпустың барлық ұзындығы бой-
ынша табиғи ауа ағысының болуы.

елеулі

9 Анағұрлым артық жылумен сипатталатын үй-жайлардың жабындарында 
сөнбейтін аэрациялық фонарлардың немесе шахталардың болуы.

елеусіз

10 Фторлы қосындылар бөлетін өндірістік үй-жайлардағы жəне фторлы 
өндіріске жақын орналасқан басқа цехтардағы жарық ойықтарын бітеу үшін 
фтордың əсеріне берік мөлдір материалдардың болуы жəне қолданылуы.

елеусіз

11 Көп мөлшерде жылу жəне зиянды заттар бөлетін электродтық масса 
өндіруде, қара никель өндіруде балқыту бөлімдері көп қабатты бөлімдердің 
жабындарында ашық саңылаулар болған жағдайда əрбір қабаттың бөлек 
желдетілуінің болуы.

елеусіз

12 Жұмыс орындарында сынап булары концентрациясына зертханалық зерт-
теулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

өрескел

13 Қызмет көрсететін персонал үнемі болатын (өндірістік үй-жайлардағы) 
қызмет көрсететін персоналдың жұмысы үшін нормаланған (шуды 
басу, бапталған немесе таза ауа беру) жағдайды қамтамасыз ететін 
қондырғылармен жабдықталған үй-жайларда оқшауланған немесе ар-
найы кабинеттерде жабдықтарды қашықтықтан бақылау жəне басқару 
пульттерінің болуы

елеулі

14 Өндірістік жəне қосалқы үй-жайларда жылытудың болуы. елеулі
15 «Ылғалды» бөлу жұмыстары жүргізілетін ғимараттарда жылдың салқын 

мезгілінде сыртқы ауаның қысқы есепті температурасына жəне қақпаның 
ашылу ұзақтығына қарамастан, бес есе көлемде жылытылған ауа жіберетін 
тамбурлардың болуы

елеусіз

16 Цехтар үй-жайларынан ауаны алу кезінде оның көлемі қыс мезгіліндегі 
сырттан келетін жылытылған ауаның толтырылатын ұйымдастырылған 
ағынының болуы.

елеусіз

17 Сүзгі-престердің рамалы сүзгілерінен ерітінділерді ағызуға арналған на-
уалар астында жергілікті сыртқа шығару желдеткіші бар қайырмалы 
қақпақтардың болуы.

елеусіз

18 Бу мен шаң бір мезгілде шығатын тораптарда əрбір жаппа үшін ылғалды 
шаң тұтқыштың болуы.

елеулі

19 Ұсақтауға, ұнтақтауға, кептіруге, елеуге, өлшеуге, шикізат материалда-
ры құрамдауыштарын араластыруға арналған жабдық, дайын шихта 
мен құрғақ материалдарға арналған таспалы транспортерлер, сүзгілер, 
ыдыстардағы балқытылған металдарды суландыру аймақтары, тостағанды 
суытқыштар, барабан-сөндіргіштер, ылғал шығару көздері, штейн жəне 
шлак науалары, таспалы тесіктер, ожаулар, миксерлердің шығарылатын 
ауаны тазалаушы аспирациялары бар технологиялық жаппалардың болуы. 
Табақтық, лотоктық, барабандық, шнектік жəне басқа қуаттандырғыштар 
технологиялық жабдықтардың аспирациялық жүйелерінің ауа жолымен 
біріктірілген (тиеу жолдары арқылы) жаппалардың болуы.

елеулі

20 Ауа жолдары, газ сорғыш өзектер, пеш көмейлері жəне тазарту 
құрылғыларында шаңды жəне шламды механикалық жолмен кезеңді 
шығаруға жəне тазалауға арналған құралдардың болуы

елеулі

21 Қайта өңделетін алюминийді өндіруде шикізатты кептіру 
қондырғыларындағы түсіру жəне тиеу орындары, жаңқа, шлак жəне басқа 
да сусымалы материалдарды түсіру орындары, пеш тигельдері мен 
құюшы ожауларды жөндейтін стендтер, шлактарды қабылдау жəне сақтау 
алаңдары, кремний ұсақтаушы тораптар, шағылыстыру жəне электрлі 
индукциялық пештердің технологиялық ойықтары, құйғыш машиналар 
жергілікті сорғылардың болуы.

елеулі

22 Кюбельмен бірге файнштейнді құрғақ үгіту домалақ диірмендерінің түсіру 
тесігі конвертерлердің бұрылуы кезінде іске қосылатын аспирациялық 
жаппалардың болуы. Автоклавты процестерде флотомашиналарға, 
сыныптауыштарға, сүзгі-престерге, електерге ауа сорғылары бар 
жабындардың болуы.

елеулі

23 Карбонильді тəсілмен никель алу жəне кобальт өндірісінде ақаусыз балқыту 
ваннасы үстінде жапсарлас орнатылған жаппалардың болуы.

елеулі

24 Молибден жəне вольфрам өндірісінде электрмагниттік елеу кезінде 
кендерді шұңқырларға салу, күйдірілген кендерді түсіру, біріктірілген 
кендерді пештерден шығару, ұнтақ тəріздес материалдарды елеу жəне 
ыдыстарға салу орындары, сондай-ақ буландырғыш күбілер үстінде тиімді 
сыртқа шығару желдеткіштері бар жаппалардың болуы.

елеулі

25 Амальгамациялық бөлімдердегі сыртқа шығару жүйелерінің ауа 
жолдарының сынап буының сіңуіне жол бермейтін жабындарының болуы. 
Амальгамациялық диірмендер мен олардың подшлюзниктері механикалық 
сорғылары бар сыртқа шығару шкафтары үлгісіндегі жабындарының болуы.

елеулі

26 Құрамында қауіптілігі 1-3 сыныпты зиянды заттар бар қойыртпақтарды 
сүзуге арналған сүзгі-престер мен вакуум-сүзгілер аспиряциялық 
жаппалардың болуы.

елеулі

27 Реагент жəне дренаж бөлімшелерінің сорғыларын іске қосудың автомат-
ты болуы.

елеулі

28 Қауіптілігі 1 жəне 2 сыныпты заттарды залалсыздандыру аспирация-
мен, бақылау жəне қашықтықтан басқару құралдарымен жабдықталған 
герметикаланған жабдықтардың болуы.

елеулі

29 Ыстық агломераттарды суыту жəне ылғалдау жəне қайтару ылғалдандыру 
үшін берілетін суды автоматты түрде реттеуші арнайы құрылғылардың 
болуы.

елеусіз

30 Агломератты тасымалдау жəне кері қайтаруға арналған жабық көліктің болуы. елеусіз
31 Конвертерлерде шаң жібермейтін тыстармен жəне металл қалдықтарын 

механикаландырылған жинау жəне шығаруға арналған құрылғылардың 
болуы.

елеусіз

32 Өздігінен жүретін машиналардың ауа баптау жəне ауаны зиянды химиялық 
заттардан тазартатын құрылғылармен жабдықталған жабық кабиналарының 
болуы. Дизельді жəне карбюраторлы қозғалтқыштармен жүретін машиналар 
шығатын газдарды залалсыздандыру құрылғыларының болуы.

елеулі

33 Мырыш өндірісінде мырыш тұқылдарын сілтіден айыру жəне қойыртпақты 
қоюландыру процестерін қашықтықтан басқарудың ақаусыз болуы.

елеусіз

34 Троллейкарщиктің жұмыс орнында жылумен сəулеленуден қорғаныс 
экранының болуы.

елеулі

35 Коммуникациялардың бітеулігіне жүйелі бақылауды жүргізуді растайтын 
құжаттардың болуы.

елеулі

36 Карбонильді əдіспен таза никель өндірісінде: сыртқа шығару шкафтарының 
болуы жəне оларда никель карбонилімен зертханалық жағдайларда 
жүргізілетін барлық жұмыстарды жүргізу, оның ішінде сынамаларды сақтау; 
өндірісте қолданылатын барлық материалдарды тиеуге жəне түсіруге 
байланысты процестер никель ұнтақтарымен жасалатын операцияларды 
механикаландырудың болуы.

елеусіз

37 Циан қорытпасын ерітуге арналған күбілер, агитаторлар, алтынсызданған 
жəне айналмалы ерітінділердің (сүзгі рамкалармен жабдықталған ағартушы 
күбілерден басқа) күбілерінде, цианды қорытпалардың дискілі (шөмішті) 
қоректендіргіштерінде жабылатын жапқыштарының болуы.

елеулі

38 Құрамында алтын бар өнімдерді өңдеу пештерінің механикалық сыртқа 
шығару жəне термо оқшаулауы бар сыртқа шығару шкафтары пішіміндегі 
жаппаларының, шудан жəне электр доғасының жарық сəулесінен қорғайтын 
электрлі доғалы пештердің болуы.

елеулі

39 Тұндырушы электролизерлер (қайта тұндырушы) газ сорғышы бар кабина 
үлгісіндегі жаппаның болуы

елеулі

40 Адамдарды түсіруге жəне көтеруге арналған шахталардың бағандарында 
киімге су тамшылаудан жəне су болудан жұмысшыларды қорғау үшін 
шахталық суды жинауға жəне бұруға арналған арнайы бөгеттердің болуы. 
Жұмысшылар жүретін қазбаларда су тамшылау болған кезде, сондай–ақ 
үнемі су тамшылайтын жұмыс орындарында (жұмыс орнының қазбалардағы 
өтпелі жерлердегі жұмыс орындарын қоспағанда), шатыр немесе маңдайша 
тəріздес қорғау құрылыстарының болуы.

елеусіз

41 Адамдарды түсіруге жəне көтеруге арналған барлық əрекеттегі алаңдар-
да жəне шахта бағандарының үстінде, сондай-ақ кеніш көлігіне адамдар ды 
отырғызудың тұрақты пункттерде жəне одан шығатын жерде жұмысшы-
ларға арналған күту камераларының болуы. Оларда стационарлы жарық-
тандырудың, желдеткіштің жылытатын жəне салқындататын құрылғы лардың, 
сондай-ақ орындықтардың болуы. Күту камераларындағы ауа температурасы 
+19 0С төмен жəне +25 0С жоғары болмауы керек. Күту камера сының алаңы 
əр күтушіге 0,5 шаршы метр есебімен (бұдан əрі – ш.м)айқын далады. 
Орындар саны осы алаңдағы ауысымда жұмыс жасайтын адамдардың 
кемінде жартысын камерада орналастыруды қамтамасыз етеді.

елеулі

42 Бағанды, конвейерлердің көлік операторлары, бөлшектегіш пен 
төңкергіштердің жұмыс орындарында жұмысшыларды қолайсыз өндірістік 
факторлардан қорғау үшін арнайы камералардың (кабина) орнатылады.

елеулі

43 Жерасты қазбаларында стационарлы немесе жылжымалы қоқысқа 
арналған жəшіктердің болуы, оларға ішкі жəне сыртқы жақтарын дезинфек-
циялаумен күнделікті өңдеуді жүргізу.

елеусіз

44 Ассенизациялық вагонеткалардың коррозияға қарсы жабынының жəне 
автоматты түрде ашылатын, жабылатын люгының болуы. Ассенизациялық 
вагонеткаларды жер бетінде орналасқан құю пунктінде босату, жуу жəне 
дезинфекциялау жүргізу.

елеусіз

45 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы 
құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық қауіпсіздікке 
жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарынан 
қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы радиациялық-қауіпті 
объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» жəне «Б» 
тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы.

өрескел

46 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен шығаруға 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе құжаттардың 
болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен шығаруға 
талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

өрескел

47 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың санитариялық-
техникалық жағдайына жəне технологиялық жабдығына қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың болуы жəне ИСК-
мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы жəне сəйкестігі.

өрескел

48 РАҚ-ты жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне көмуге қойылатын 
талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе арнайы 
бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері мен ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

өрескел

49 Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар 
классының сілтеуіштерін көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық 
жабдықты қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, ИСК-ны 
сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық радиациялық қорғанышқа 
арналған қаражатқа құжаттаманың болуы.

өрескел

50 Учаскеде ИСК жабдықтары мен құралдарын пайдаланатын персоналдың 
радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы;
6) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

өрескел

51 Перфораторларда газ шығарудың тиімді тұншықтырғыштарының, дірілді 
бұрғылау болатының шуын төмендету құрылғыларының, дірілге қарсы 
құрылғылардың болуы. Өздігінен жүретін бұрғылау кареталары мен құрыл-
ғылардың дірілді басатын алаңдарының болуы. Күрделі жөндеуден кейін 
бұрылғылау жабдығының шу мен діріл параметрлеріне тексерудің жүргізілуі.

елеулі

52 Жару жұмыстары кезінде шаң мен газға қарсы күрес жөніндегі кешенді іс-
шаралардың жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы.

елеулі

53 Ұңғымалар мен теспелерді ЖЗ-мен толтыруына жұмысшылардың жеке 
қорғану құралдарын қолданбай жасауына жол берілмейді.

елеулі

54 Шатырлауық сынап немесе қорғасын азидымен жарақталған капсюля-
детонатарларды қолдану кезінде ауа құрамындағы сынап пен қорғасын 
буларының зертханалық зеттеулерге сəйкестігі.

елеулі

55 ЖЗ салынған ыдысты өртеуге немесе арнайы орындарда көмуге арналған 
арнайы бөлінген орындардың болуы.

елеулі

56 Тазалау блогынан жəне оларды вагонеткаға, оның ішінде 
механикаландырылған кешенмен тиеу кезінде, шығару жəне тиеу орын-
дарында шаңдануды төмендету мақсатында шашыратқыштар мен тұман 
жасағыштардың болуы.

елеулі

57 Кен атмосферасына шаң шығарындыларын болдырмау үшін негізгі түсіру-
лерге көлік құралдарын түсіру кезінде, соңғысы тек түсіру кезеңінде ғана 
кен түсіруге қолжетімділікті ашатын, механикалық қашықтықты жетекті 
герметикалық лядалардың болуы.

елеусіз

58 Кен шығарылатын орындарды жобалау жəне пайдалану кезіндегі 
технологиялық процесті ашу жəне өндіру жұмыстарын механикаландыру, 
тау техникасын орналастыру; карьердегі ауа ағынының аэродинамикасын 
ескере отырып негізгі жұмыс орындарының орналасуын сақтау.

елеулі

59 Соғу-айналмалы, шаржы жəне отты бұрғылау станоктарының жұмысы 
кезінде шаңдануды болдырмау үшін ылғалды бұрғылау мүмкін болмаған 
жағдайда, құрғақ шаңаулағыштардың болуы жəне қолданылуы.

елеулі

60 Жарылған тау массасын қазып алу жəне тиеу (еруге немесе нығыздалуға 
икемді пайдалы қазбалардан басқасы) алдын ала ылғалдандырылғаннан 
кейін жүргізіледі:
  1) сумен немесе ББЗ ерітіндісімен (оң температура кезінде);
  2) тұзды су ерітінділерімен (теріс температура кезінде).

елеулі

61 жеке блокқа (шлюзге) сынаппен жұмыстар жүргізілетін шөмішті қалқыманың 
өндірістік үй-жайларының болуы жəне олардың жабдықталуы.

елеулі

62 Шөмішті қалқыманың басқару пульты микроклимат параметрлері қолайлы 
оқшауланған үй-жайларда орналастырылады. 

елеулі

63 Булап жібіту бөлімшесінде амальгамация процесін қолдану кезінде 
реторлық пештерден қалқалау үшін борттық сорулардың болуы. 
Шығарылатын ауаның көлемі кіретін ауаның көлеміне қарағанда 10%-ға көп 
болуын сақтау.

елеулі

64 Булау реторталарының болуы жəне нығыздау төсемдері бар қақапақтармен 
тығыз жабылуы.

елеулі

65 Амальгамацияға қолданылатын құралдар (амальгаматорлар, жеткізу жəне 
шығару машиналары жəне басқалар) герметикаланған жəне пайда болған 
жерде сынап буларын ұстайтын агрегаттармен немесе жергілікті сору 
қондырғысымен жабдықталуы. Сынап сыртқа ағатын жабдықтың жұмыс 
істеуіне жол бермеу талабын сақтау.

елеулі

66 Қызмет көрсету персоналына жұмысқа арнайы киімде жəне резеңке 
қолғапта ғана жіберу талабын сақтау. Сынаптың артығын амальгаммадан 
қолмен сығуға жол бермеу талабын сақтау.

елеулі

67 арнайы сорғыш шкафтарда орналастырылған бұрандалы қақпағы бар болат 
баллондардың болуы.

елеусіз

68 Реагент ерітінділерін сақтауға жəне дайындауға арналған бөлме есігінің 
сыртында педаль арқылы басқарылатын суық жəне ыстық су крандары, 
арнаулы киім мен жеке қорғану құралдарына арналған шкафтар орнатылған 
тамбур-шлюздің болуы.

елеусіз

69 Санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің 
құжаттары талаптарына сəйкес жобаланған өндірістік ғимараттарды жылыту 
жүйелерінің болуы 

елеулі

70 Жеке үй-жайларда немесе кабиналарда (операторлық) жабдықты 
басқару постының болуы, диспетчерлік пунктер үй-жайларының жəне цех 
əкімшілігінің ұнтақтау жəне гүрілді басқару постарының тербеліс жəне шу 
оқшаулау үй-жайларының болуы.

елеусіз

71 Шу көзі болып табылатын жабдықтар орналасқан аралықтар басқа учаске-
лерден дыбыс өткізбейтін қалқалармен бөлінуі.

елеулі

72 Үлкен ашық су беті бар (флотациялық көліктер, классификаторлар, 
қоюлатуға арналған күбілер, концентарциялық үстел жəне басқалар) 
жабдықтар орналасқан бөлмелерде конденсаттың бір жерге ағуын 
қамтамасыз ететін қондырғылардың болуы.

елеусіз

73 Ғимараттардың қабырғаларында, төбелерінде жəне ішкі құрылымы бетінде 
жəне жеңіл тазалауды қамтамасыз ететін сынаптың, цианидтердің жəне 
тағы басқа заттардың жиналуын, шөгуін болдырмайтын бетінің жəне 
жабындының болуы. Технологиялық операциялар қышқыл ортада жүзеге 
асырылатын үй-жайлардың қабырғалары, едендері, панельдері мен қабат 
аралық жабындысының коррозиядан қорғалуы.

елеусіз

74 Корпустарда артық жылу (20 ккал/ш.м.·сағ астам) бөліну кезінде желден 
қорғау панельдері бар жарық аэрациялық фонарьлардың болуы.

елеусіз

75 Өндірістік үй-жайларда өткелдер, алаңдар, сондай-ақ, жөндеу, шыны-
лау, терезелерді екі жағынан тазалау, жарықтандыру арматурасы мен 
аэрациялық фонарьларды жөндеу жұмыстарын ыңғайлы жəне қауіпсіз 
орындау үшін арнайы қондырғылар мен бейімделген құралдардың болуы.

елеусіз

76 Туннельді пештердің тыс жағынан сырт қабырғалар немесе салқын 
аралықтардың болуы. Салқын орындар пештерден үй-жай биіктігінің жарты-
сына дейін төмен түсіп тұратын қалқалармен бөлінуі.

елеусіз

77 Ұнтақ тəріздес өнімдерді үйіп жинауға жол берілмейтін 
механикаландырылмаған ашық қоймаларда үюге қойылатын талаптар-
ды сақтау жəне шарттардың болуы. Ортафосфор қышқылын түсіру жəне 
сақтау арнайы қоймаларда жүргізіледі, ал оны тұтыну қажеттілігі аз болған 
жағдайда оны аралықтарда қайта құюды қажет етпейтін сыйымдылығы аз 
ыдыстармен жеткізу ұйымдастырылады.

елеусіз

78 Пресс конструкциясында жапсарлас орнатылған шашындыны аспирациялық 
қабылдағыштың болуы.

елеулі

79 Шаңды жою үшін тасымалы шаң-газ ұстағыштардың болуы жəне 
қолданылуы.

елеулі

80 Оттөзімді кірпіштерді кесуге жəне өңдеуге арналған танкілерде ақаусыз 
жергілікті сорғылардың болуы.

елеулі

81 Тығыз жапқыштардың болуы. Ерітінді араластыратын орынға сусымалы 
материалдардың бункерден жəне силостан келіп түсуі кезінде жабық мате-
риал тасушы құбырлардың болуы.

елеусіз

82 Реагенттерге, реагент бөлімшелеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптардың сақталуы

елеулі

83 Бір қоймалық үй-жайда химиялық өзара белсенді реагенттерді немесе 
бөтен материалдарды бірге сақтауға жол бермеу бойынша жағдайлардың 
болуы жəне талаптардың сақталуы.

елеулі

84 Қышқылдарды, қатты əсер ететін улы заттарды сақтайтын ыдыстарды 
тасымалдау, қабылдау, босату жөніндегі нұсқаулықтың болуы

елеусіз

85 Төгілген жағдайда, қышқыл, сондай-ақ атмосфералық жауын- шашын жина-
латын шұңқырға түсетін жинайтын лотокқа еңіс орнатылатын еденді құруға 
қойылатын жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы. Өндірістік 
кəрізге жібергеннен кейін оны бейтараптандыру процесінің болуы.

елеусіз

86 Қышқылға күйіп қалу қаупі бар орындарында бетті жəне қолды шаюға 
арналған шүмектер мен бұрқақтар, сондай-ақ денені көлемді күйік шал-
ғанда жуынуға арналған ағынды суы бар сыйымдылықтар мен себезгілер 
орнату бойынша жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы.

елеулі

87 Аммиакты селитра 2500 тоннадан (бұдан əрі – тн) аспайтын қаптарға са-
лынған селитраны сақтауға есептелген бір қабатты қойма ғимарат тарында 
сақтауға қойылатын жағдайлардың болуы жəне талаптардың сақталуы.

елеусіз

88 Суға берік аммиакты селитра əрқайсысының сыйымдылығы 500 тн аспай-
тын қойма үй-жайларына бөлінген сыйымдылығы 1500 тн аспайтын бір 
қабатты қойма ғимараттарында сақтауға қойылатын жағдайлардың болуы 
жəне талаптардың сақталуы

елеусіз

89 Аммиакты селитра қоймаларында ақаусыз ауа жылыту жүйесінің болуы. елеулі
90 Қоймаға жəне жүк арту алаңдарына іргелес аумақта аммиак сели-

тра ықпалына төзімді материалдардан жасалған тұтас жаппаның 
атмосфералық судың ағуына арналған еңкеспен көзделуі.

елеусіз

91 Бір қойма үй-жайында аммиак селитрасымен бірге басқа өнімдер мен мате-
риалдарды сақтауға жол бермеу талабының сақталуы.

елеулі

92 Натрий, калий, кальций, магний карбонаттары мен гидрокарбонаттарының 
қаптарда сақталуына қойылатын талаптарды сақтау. Қойма сыйымдылығы 
1500 тн аспауы тиіс.

елеусіз

93 Көгертетін қышқыл тұзы технологиясында қолданылатын цианды натрий, 
калий, кальций жəне цианды препараттар (циан қорытпалары) базисті, 
шығыс жəне цех қоймаларында сақталуы.

елеусіз

94 Көгертетін қышқыл тұзын сақтайтын үй-жайларда көгертетін қышқыл 
тұзынан босаған ыдысты зарарсыздандыратын қондырғылар орналасты-
рылады. Реагенттер ерітінділерін дайындайтын үй-жайлардың ыстық жəне 
суық суы бар қолжуғыштармен, құрғату орамалдарымен, противогаз бен 
қорғау заттарын сақтайтын шкафтармен, желдеткіш қондырғылары мен жа-
санды жарықтануды қосатын құрылғыларымен жабдықталуы.

елеулі

95 Хлорлы əкті жəне сөндірілмеген əкті, қышқыл тұзын сақтауға арналған жеке 
үй-жайлардың болуы. Бір үй-жайда құрғақ жəне сұйық флотореагенттерді 
сақтауға жол бермеу талабының сақталуы. Уытты емес сусымалы 
флотореагенттерді үйіп сақтауға арналған үй-жайларда бөліктермен 
жабдықталуы. Аталған реагенттерді закромнан тыс жерде сақтауға жол 
бермеу талабының сақталуы.

елеулі

96 Флотореагенттерді ұнтақтайтын жəне ұсақтайтын жабдықтың, сондай-ақ 
дайындауға жəне сақтауға арналған барлық ыдыстар аспирацияланатын 
жабындардың болуы.

елеулі

97 Қойма үйлері көлемінде орналасқан тұрмыстық үй-жайларды, қатты əсер 
ететін уытты заттарды сақтауға, орауға (құюға) арналған үй-жайлардан 
оқшауландыру жəне оларға жеке тамбур арқылы кіретін есіктің болуы.

елеусіз

98 Қатты əсер ететін уытты заттарды сақтауға, құюға арналған қойма үй-
жайларының қабырғаларын, төбелерін жəне ішкі құрылыстарын өңдеу үшін 
қатты əсер ететін уытты заттардың химиялық əсерінен қорғауға қабілеті 
бар жəне өз беттеріне шаң мен буды сіңірмейтін, үсті жуылатын, жеңіл 
тазартылатын материалдардың болуы. Қабырғалардың еденмен жəне 
төбемен жанасу орындарының жұмыр болуы.

елеусіз

99 Кіре-беріс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына 
кірерден 15 мин бұрын қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Бұл 
қондырғылардың іске қосу құрылғылары кіретін есіктің тыс жағында орна-
ласуын көздеу.

елеулі

100 Қатты əсер ететін уытты заттардың барлық базисті жəне шығыс 
қоймаларында уларды залалсыздандыруға арналған құралдармен, 
жеке қорғану құралдарымен, алғашқы көмек көрсетуге арналған дəрі 
қобдишасымен жəне байланыс құралдарымен жеткілікті көлемде 
қамтамасыз етілуі.

елеулі

101 Тəулік бойғы жұмыстарды өндірумен реагенттерді төгу орындарында жа-
рылмайтын жарықтың болуы.

елеулі

102 Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына байланысты қауіпті жүктерді 
тасымалдау үшін қолданылатын көлік құралдарының болуы: теріге жəне 
көзге арналған жеке қорғану құралдарымен (резеңке етіктермен, резеңке 
қолғаптармен, резеңкеленген алжапқыштармен, қышқылдан қорғағыш зат 
сіңірілген костюммен, қорғаныш көзілдірігімен, газтұтқышпен);
алғашқы көмек көрсету медициналық қобдишасымен; радиоактивті 
заттарды тасымалдау кезінде – қосымша: респираторлар, төрт 
радиациялық қауіптілік белгісімен жəне таза шүберек салынған пластик 
пакеттермен жабдықталады.

елеулі

103 Қауіпті жүктерді тасымалдаушы көлік құралдарын басқаруға жіберілген 
жүргізушілерде медициналық қарап тексеруден өту бойынша құжаттардың 
болуы, ауысым алдындағы мед.куəландыруды қоспағанда 

өрескел

104 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігін растайтын зертханалық зерттеу 
нəтижелері

өрескел

105 Ауа температурасының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

106 Ауаның қатысты ылғалдылығының қолданыстағы гигиеналық нормативтер-
ге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

107 Ауа қозғалысының қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

108 Жылумен сəулелену қарқындылығының қолданыстағы гигиеналық норма-
тивтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

109 Электр магниттік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

110 Шу параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігін 
растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

111 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

112 Лазерлік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

113 Аэроиондар параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері

өрескел

114 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігін растайтын аспаптық өлшеулер нəтижелері.

өрескел

115 Шудың баламалы деңгейі 80 децибелден (бұдан əрі – дБА) асатын 
цехтарда (бөлімдерде) шу деңгейі 40 дБА-дан аспайтын демалыс 
бөлмелерінің болуы.

елеусіз

116 Тау-геологиялық жəне технологиялық жағдайларға байланысты ауа 
темпера турасының, ылғалдылықтың, ауа қозғалысы жылдамдығының шекті 
жол берілетін нормаларын (пайдалы қазбалардың тереңде жатуы жəне 
тағы басқалар) қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, тау жұмысшы-
ларын ағза шамадан тыс салқындатылуынан немесе қызуынан қорғау бой-
ынша іс-шаралардың ұйымдастырылуын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

117 Ауа температурасы +160С-тан төмен болған кезде, тау жұмысшыларын 
тиісінше жылу ұстайтын жəне ылғал өткізбейтін арнайы киім мен аяқ 
киіммен қамтамасыз етілуі. Істеп тұрған кенжарлар жанында жылынуға 
арналған үй-жайлардың болуы.

өрескел

118 Ауа температурасын жұмыс орындарында +26 0С-тан төмен түсіру мүмкін 
болмаған жағдайда, ауа баптау жүйелерінің немесе жасанды салқындату 
жүйесі бар жеке бас қорғаныс заттарының болуы.

өрескел

119 Ауа температурасы +100С-тан төмен немесе +26 0С –тан жоғары болса, 
жұмысшылар бір адамға шаққанда ауысымына 1,0–2,0 л. сəйкесінше ыстық 
шай немесе салқын сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

елеулі

120 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу бүркеулерінің жəне жеткілікті санының болуы елеулі
121 Жылумен сəулелену көздері ықпал ететін аймақта жəне салқындатылған 

микроклиматта жұмысшылардың болу уақыты кестесінің болуы жəне оның 
сақталуы

елеусіз

122 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық про-
цесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды орындаудың, 
жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын 
ескерумен бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

өрескел

123 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған шараларды 
қолданудың уақытылығы мен толықтығын растайтын құжаттардың болуы 

өрескел

124 Ауыз су болмаған немесе жетіспеген жағдайда шаңға қарсы күрес жүргізуге 
жəне басқа технологиялық мақсаттарда зиянды жəне қиын жойылатын 
қоспалары жоқ басқа көздер суын алдын ала тазалау, залалсыздандыру 
жəне зиянсыз ету жағдайында пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау 

елеулі

125 Гидрометаллургиялық, реагенттік бөлімдерде, фтор тұздары өндірісіндегі 
күкірт қышқылды жəне пеш бөлімдерінде, зертханалық үй-жайларда 
тұрақты жұмыс орнынан 25 м аспайтын қашықтықта агрессивті заттар-
ды жедел жуу үшін автоматты іске қосылатын, медицина персоналын 
шақыруға арналған сиренамен бұғатталатын гидранттар мен апатты 
себезгілердің болуы

елеулі

126 Барлық өндірістердің жұмысшылары үшін жұмыс кезінде демалатын үй-
жайлардың көзделуі.

елеусіз

127 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне объектінің 
қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне зиянды өндірістік 
факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста ауысымдық үзіліс уақыты 
ішінде ең жоғары жүктеме кезінде оның рұқсат беру мүмкіндігіне бай-
ланысты үй-жайлар ауданына қарай құрамының жəне жабдықтарының 
сəйкестігі (жылыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз ету, кептіру, 
шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау құрылғылары)

өрескел

128 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз жəне орталықтандырылған 
жүйелерге қосылған жылыту, кəріз жүйелерінің болуы. 
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған кез-
де үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал 
кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
ағындарды жинау жүйесінің жергілікті жəне шығару жүйесінің болуы;

өрескел

129 Душ, жуыну үй-жайларында, гардеробта, дəретханаларда, арнайы 
киімді сақтауға арналған үй-жайларда ақаусыз жабдықтың болуы жəне 
қабырғалар мен едендердің сəйкестігі

елеулі

130 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге арналған 
шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гардеробта жеке жəне арнайы 
киімді бөлек сақтауға арналған жағдайларды сақтау

елеулі

131 Жинақталған алғашқы медициналық көмек көрсету дəрі қобдишаларының 
болуы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтендіретін құралдар қорының болуы 

елеусіз

132 Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ 1 жəне 2 класстағы қауіпті зат-
тарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш типіндегі 
гардеробтармен бірге душтардың болуы

елеулі

133 Душ алдындағы бөлмеде əрбір пайдаланудан кейін сандалиді 
дезинфекциялауға арналған шағын ванналардың, сондай-ақ формалин 
ерітіндісіне арналған шағын ванналардың болуы

елеусіз

134 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті 
дезинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы бөлмемен жабдықталуы

елеусіз

135 Сүзгіні шаңнан тазартатын жəне оның қарсылығын бақылайтын, жууға, жар-
тылай маскаларды дезинфекциялауға жəне кептіруге, обтюраторды күтуге 
арналған құрылғылардың болуы.

елеулі

136 Жынысына, бойына жəне мөлшеріне, орындайтын жұмыс сипаты мен 
жағдайларына сəйкес арнайы киім, арнайы аяқ-киім жəне басқа жеке 
жəне ұжымдық қорғаныс заттары жинағын беру, сапасы мен ауыстыруын 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

137 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану құралдарының химиялық 
жəне радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; 
есептік журналды жүргізу 

елеулі

138 Арнайы киімді, арнайы аяқ-киімді жəне басқа жеке қорғану құралдарын 
химиялық тазалау, жуу, жөндеу, газсыздандыру, қатерсіздендіру, залал-
сыздандыру жəне шаңсыздандыруды жүзеге асыру кестесінің болуы жəне 
сақталуы

елеусіз

139 Кір жуу орнының ауданы жəне жабдықтарының құрамы айына кемінде 
екі рет қолданылатын қолданылған арнайы киімді жууды ескере оты-
рып, қойылатын талаптарды сақтау. Арнайы киімнің айрықша жіті кірленуі 
кезінде кір жуу орындары арнайы киімді əрбір ауысымнан кейін, ұнтақ 
тəрізді ненатропирленген жарылғыш заттармен жəне басқа уытты заттар-
мен жууға қойылатын талаптарды сақтау.

елеулі

140 Жерасты учаскелері ашық жерлерде кен игеретін тау жұмысшыларына аз 
уақытқа дем алатын, қазбалар жылынатын жəне салқынданатын, сондай-
ақ көлікті күткен кезде атмосфералық жауын-шашыннан қорғанатын үй-
жайлардың көзделуі. Ауа температурасының +22–250С шегінде ұсталуы. 
Ауа қозғалысы жылдамдығының 0,2м/с аспауы. Үй-жайларда ауыз су жəне 
ыстық шайға арналған қондырғылар орнатылуы.

елеулі

141 Қосалқы ғимараттарда жұмысшыларға тамақтануды ұйымдастыру үшін 
тамақ дайындайтын, ыстық тағамды термостарда жеке пакеттерде 
өлшеп-орап беретін, үлестіретін үй-жайлардың көзделуі. Флягаларды 
қабылдайтын, жуатын жəне дезинфекциялайтын, су мен сусындар-
ды дайындайтын, флягаларды сақтайтын, беретін жəне толтыратын 
бөлімшелерімен бірге ауыз су мен сусындарды дайындайтын жəне беретін 
үй-жайлардың болуы бойынша талаптардың сақталуы.

елеулі

142 Жер асты тамақтану пунктінде:
 қол жууға арналған су келіп тұратын раковина немесе қол жуғышпен 
жабдықталады. Қолжууға арналған су арнайы жабық ыдыспен əкелініп 
сонда сақталады, ол қолданыстағы нормативті құжаттар талабына сəйкес 
келуі тиіс. 
Осы мақсатта судың үнемі болуы жəне жеткізілуіне шахта басшылары 
жауапты болады; 
2) жиналып-шашылатын гигиеналық жабыны бар үстел мен орындықпен, 
оларды орнату жағдайы болмаған кезде - шалқаймалы үстелдер;
 3) термостар үшін тіреулер.

елеусіз

143 Тамақтанудың барлық пункттерін мыналармен:
  1) тамақ тарататын əрбір жұмысшыны санитариялық киімнің 3 жинағымен 
(күрте немесе халат, жеңқап, бас киім); 
 2) қағаз салфеткамен; 
 3) сабынмен, киімнен көмір шаңын сілкіп тазалайтын сыпыртқылармен, 
сүлгілермен қамтамасыз етуі.

елеусіз

144 Бракераж қортындысының ыдысқа салынған тамақтың температурасы 
мен салу уақытын міндетті түрде көрсетумен, номерленген жəне шахта 
əкімшілігімен расталған белгілі объектідегі арнайы журналға енгізілуі.

елеусіз

145 Жұмысшыларға үшін жарық жəне ультракүлгін жетіспеушілігінің алдын 
алу үшін ультракүлгінді сəулеленуді ұйымдастыратын жəне фотариалар 
құрылғылары мен жабдықтардың көзделуі.

елеусіз

146 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен немесе сол 
тəрізді қондырғымен жəне күлсауытпен жəне (немесе) темек тұқылдарын 
жинауға арналған арнайы урналармен жабдықталған темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған арнайы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

елеусіз

147 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын тұтынудың 
зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға салынған тыйым туралы 
ақпараттың болуы 

елеусіз

178 Тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейін объектілерде медициналық 
пунктінің болуы, тізімдік құрамы 300 адамнан асатын объектілерде 
фельдшерлік немесе дəрігерлік сауықтыру пунктерінің, сауықтыру 
кешенінің болуы 

елеулі
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149 Кезеңдік медициналық қарап тексеруге жататын тұлғалардың халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен құрастырылған 
жəне келісілген тізімінің болуы 

елеусіз

150 Жұмыс ітейтіндерге, міндетті кезеңдік медициналық қарап тексеруден өт-
кендерге жəне зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп 
танылғандарға 086/н нысаны бойынша медициналық анықтаманың болуы 

өрескел

151 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн сақтаумен 
декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында медициналық кітапшалардың, 
сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат туралы белгісінің болуы 

өрескел

152 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс 
берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен 
бірлесіп əзірленген жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомство 
бөлімшесімен келісілген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек 
жағдайын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

елеулі

153 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген міндетті кезеңдік 
медициналық қарап тексеру нəтижелері бойынша қорытынды актінің 
ұсынымдарын орындауды растайтын құжаттардың, қорытынды актіге 
қосымшаның болуы

елеулі

154 Инфекциялық сырқаттанушылық бойынша қолайсыз елді мекен аумағында 
жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыскерлерге алдын алу екпелерін жүргізуді 
растайтын құжаттардың болуы 

елеулі

155 Əрбір жіті немесе созылмалы кəсіби сырқаттанушылық (улану) жағдайына 
зерттеу актісінің болуы 

елеулі

156 Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акті негізінде зерттеу аяқталған соң 
бір ай ішінде əзірленген «Кəсіби ауруларды (улануларды) ескерту жəне 
еңбек жағдайларын жақсарту жəне санитариялық-сауықтыру іс-шаралары 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының» болуы жəне оның орындалуы

өрескел

39 Зертханалардың барлық түрлері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 
Қызметтер түр іне жəне объектінің қуаттылығына сəйкестігі.

өрескел

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

елеусіз

3 Үй-жайларды құруға жəне күтіп ұстауға, аймақтандыруға қойылатын талап-
тарды сақтау

өрескел

4 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы. 
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде су 
қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін көздеу

өрескел

5 Ақаусыз су бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілген жəне жартылай 
кəріздендірілмеген елді мекендерде жергілікті жəне шығарылатын тазалау 
жүйелерінің болуы

өрескел

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің болуы өрескел
8 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін сəулелендіргіштердің не-

месе басқа қондырғылардың болуы
өрескел

9 Зертхана ішіндегі бақылау талаптарын сақтау. өрескел
10 Микробиологиялық зертханаларда жұмыс істеу жағдайларына қойылатын 

талаптарды сақтау. 
өрескел

11 Патогендігі І-ІІ топтағы микроағзалармен бактериологиялық зертханада 
жұмыс жасауға қойылатын талаптарды сақтау 

өрескел

12 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен жұмыс 
жасауға биологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауды бақылау жөніндегі 
тиісті комиссия рұқсатының болуы.

өрескел

13 Молекулярлы-биологиялық, иммунобиологиялық зертханалардағы жұмыс 
жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау 

өрескел

14 Иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық препараттарды 
сақтау, тасымалдау, қолдану жəне есепке алу бойынша құжаттаманың 
болуы жəне жабдықпен жабдықталуы. Термоконтейнерлердің, тоңазыту 
элементтерінің, тоңазытқыш жабдығының болуы. Иммунобиологиялық 
препараттарды сақтау, тасымалдау, қолдану бойынша стандартты 
операциялық процедуралар талаптарының сақталуы

елеулі

15 Вирустармен жұмыс істеген кезде зертханадағы қауіпсіздікке қойылатын 
талаптарды сақтау

елеулі

16 Терең микоздардың қоздырғыштарымен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздікке 
қойылатын талаптарды сақтау 

елеулі

17 Паразиттік аурулар қоздырғыштарымен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздікке 
қойылатын талаптарды сақтау

елеулі

18 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен жұмыс 
істеген кездегі қауіпсіздікке қойылатын талаптарды сақтау

өрескел

19 Химиялық заттармен жəне улармен жұмыс жағдайларына қойылатын та-
лаптарды сақтау

елеулі

20 Токсикологиялық зертханада жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды 
сақтау жəне токсикологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

елеулі

21 Радиологиялық зертханада жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды 
сақтау жəне радиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

елеулі

22 Биологиялық материалмен жұмыс жасау кезінде апаттарды жою іс-
қимылдарына қойылатын талаптарды сақтау 

өрескел

23 Материалдарды (микроағзаларды) сақтауға, тасымалдауға қойылатын 
талаптарды сақтау 

елеулі

24 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес жабдықпен, мүкəммалмен, зертхана 
ыдыстарымен, орталармен қамтамасыз етілуі жəне сақтау шарттары мен 
мерзімдерін сақтау 

елеулі

25 Кадр құрамы, жинақталуы, оқытудың уақытылы жүргізілуі (мамандығы 
бойынша біліктігі), біліктілік санатын алуы, қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулықты өтуі бойынша құжаттаманың болуы 

елеулі

26 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакцина-
лауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді растайтын 
құжаттардың болуы.

елеулі

27 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша шарттардың 
сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне бақылауды 
жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату (КБСУ) үшін 
тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен қамтамасыз етілуі;
6) медициналық қалдықтарды контейнерлерге таңбалауға қатаң сəйкес 
жинауды жүзеге асыру;
7) медициналық қалдықтарды сақтау мерзімдерін сақтау.

өрескел

28 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге жаратуға арналған 
арнайы қондырғылардың көзделуі жəне санитариялық нормаларға 
сəйкестігі немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

елеулі

29 Қорғаныс костюмдері жинағының, жеке алдын алу заттарының, жеке 
қорғану құралдарының, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған 
ыдыстардың болуы жəне қамтамасыз етілуі.

елеулі

30 Дезинфекциялауды жүргізу жағдайларын сақтау, таңбаланған ыдыстардың, 
дезинфекциялаушы құралдардың жұмыс ерітінділерінің болуы

елеулі

31 Жабдықпен жабдықталуы, жабдықты пайдалану ережелерін сақтау елеулі
32 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу кезінде індетке 

қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-шаралар жоспарының, ха-
барландыру схемасының, консультанттар тізімінің болуы.

өрескел

33 Зертханалық зерттеу нəтижелерінің нормаларға сəйкес келуі: қоршаған 
орта объектілерінің, судың, ауаның, дезинфекциялаушы құралдардың 
жұғындары, стерилдікке сынама, зертханалық-аспаптық өлшеулер.

өрескел

34 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы елеулі
35 Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 

əрекетінің болуы.
өрескел

36 Шұғыл көмек көрсету дəрі қобдишаларымен жəне антитоксиндік сіркесумен 
қамтамасыз етілуі (зертхананың ботулиндік токсиндерімен жұмыс жүргізген 
кезде)

елеулі

37 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау өрескел

40 Арнайы тамақ өнімдерін сақтау жəне (немесе) өткізу бойынша объектілер

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының (келісім) болуы. өрескел
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға арнал-

ған оқшаулы алаңның болуы (жеке тұрған ғимаратта орналастырған кезде).
елеусіз

3 Ғимаратқа кіре-берісте қоқыс жинауға арналған урналардың болуы. елеусіз
4 Ақаусыз ыстық жəне суық су, суды бұру, жылыту, желдету, ауа баптау 

жүйелерінің болуы. (Орталықтандырылған ыстық сумен қамтама сыз ету 
жүйесі болмаған кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыш-
тарының болуы. Кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді 
мекендерде ағындарды жинау жүйесінің жергілікті жəне шығару жүйесінің 
болуы. Микроклиматқа қойылатын талаптарды сақтау)

өрескел

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы өрескел
6 Өндірістік бақылау бағдарламасының, өндірістік бақылауды ұйымдастыру 

жəне жүргізу жөніндегі құжаттардың болуы
өрескел

7 Жұмыс орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы. өрескел
8 Өткізілетін өнім туралы мемлекеттік тіркеу құжаттарының болуы. өрескел
9 Арнайы тамақ өнімдерін сақтауға жəне өткізуге арналған құрылғылардың 

болуы.
өрескел

10 Арнайы тамақ өнімдерін сақтауға жəне өткізуге арналған арнайы бөлінген 
орындардың болуы 

өрескел

41 вакциналар мен басқа иммундық-биологиялық препараттарды, дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация құралдары мен препараттарын сақтау жəне 

тасымалдау объектілері

1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 
Объектінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыға сəйкес келуі.

өрескел

2 Объектіні құруға жəне күтіп ұстауға, жинағына, үй-жайлардың 
санитариялық-техникалық жағдайына қойылатын талаптарды сақтау:
1) автокөлікке арналған арту-түсіру алаңының жəне кіру жолдарының, 
термоконтейнерлерді, тоңазыту элементтерін жəне басқа орау 
материалдарын (МИБП үшін) сақтауға, ашуға жəне орауға арналған үй-
жайлардың болуы;
2) қайтарылған, бракталған, қайта алынған, алынып тасталған немесе 
қолда нуы уақытша тоқтатылған оқшаулауға арналған карантин аймағының 
болуы;
3) қолжетімділікті шектету, дабылдың болуы;
4) тоңазытқыш жабдықтың, тоңазытқыш жəне мұздатқыш бөлмелеріне 
немесе камераларына ұйым басшысы бекіткен кестеге сəйкес 
санитариялық-гигиеналық жағдайын ұстауды қамтамасыз ететін тазалауды 
жүргізу 

елеулі

3 Тарту-сору желдеткішімен жабдықталған жеке тұрған ғимаратта 
орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау (дезпрепараттар үшін)

өрескел

4 Жеке тұрған ғимаратта немесе денсаулық сақтау ұйымының ғимараттың 
бірінші қабатында өздігінен сыртқа шығу жолымен, басқа үй-жайлардан 
оқшауланған немесе құрған желдетілетін жер төле үй-жайында (вакцина-
ларға немесе басқа МИБП үшін) немесе тікелей зертханаларда (диагности-
калық препараттар үшін) орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау.

елеулі

5 МИБП сақтауға арналған тоңазыту тізбегі жағдайларын қамтамасыз ету 
жөніндегі шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы 

өрескел

6 Персоналдың еңбек жағдайларына, тұрмыстық қызмет көрсетілуіне 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) тоңазыту жəне мұздату бөлмесіне немесе камерасына кіру кезінде 
жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызметкерге есіктің іштен ашу мүмкіндігі 
туралы хабарлау бойынша;
2) тоңазыту камерасына (бөлмесіне) кіруге арналған жылытылған киімнің 
болуы;
3) қоймаларда шылым атуға, тамақ ішуге тыйым салу;
4) сору шкафында немесе арнайы бөлінген үй-жайда сору зонты астында 
дезпрепараттарды бөлшектеуді жүзеге асыру 

елеулі

7 Ақаусыз сумен қамтамасыз ету, кəріз, жылыту, жарық, желдету жүйелерінің 
болуы 

өрескел

8 Жабдықпен жарақаттау, жабдықты пайдалану жəне қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтау:
1) тоңазыту жабдығының болуы, олардың алдын алу техникалық қарап 
тексерілуі;
2) электр қуаты өшкен жағдайда тоңазыту жабдығының, тоңазыту жəне 
мұздату бөлмелерінің немесе камераларының үзіліссіз жұмыс істейтін 
электр қуатымен (генератор) жабдықтау жүйесіне автоматты қосылуы;
3) автоматты еріту, суық климат жағдайында төмен температурадан сақтау 
сенсорлармен температураға жəне ылғалдылыққа үзіліссіз мониторингілеу 
жүйелерінің болуы;
4) температураның ауытқуы жəне/немесе салқындату жүйесінің істен 
шығуын хабарлауға арналған дабылдың болуы;
5) биіктігі еденнен кемінде 10 сантиметр болатын стеллаждардың болуы.

елеулі

9 Вакциналарды жəне басқа иммунобиологиялық препараттарды сақтауға, 
тасымалдауға жəне есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау:
1) оңтайлы температуралық режим (минус 15-тен минус 250С дейін 
оралді полиомиелитті вакцина үшін; плюс 2-ден плюс 80С дейін – басқа 
вакциналар үшін);
2) тасымалдау кезінде термоиндикаторларды жəне мұздату 
индикаторларын қолдану;
3) термоконтейнерлерді жүктер алдында тоңазыту элементтерін 
кондиционирлеу;
4) МИБП түсуін жəне жіберілуін тіркеу, ілеспе құжаттары, 
термоиндикаторлардағы көрсеткіштерді белгілеу;
5) алушыға түсуіне дейін 24 сағаттан кешіктірмей жеткізілуі туралы хабарлау;
6) МИБП партиясын қабылдау актісінің болуы, МИБП есепке алу 
журналының жүргізілуі.

өрескел

10 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдары мен препараттарын 
сақтауға, тасымалдауға жəне есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау:
1) дезинфекция, дезинсекция жəне дератизация препараттарын бүлінбеген 
ыдыста сақтау;
2) дезинфекция, дезинсекция жəне дератизация препараттарын бөлек үй-
жайларда сақтау;
3) дезинсекция жəне дератизация препараттарын тығыз жабылатын бүлін-
беген, «уытты» жазбасы көзделген тиісті ескерту таңбасы бар ыдыста сақтау;
4) ұсақ ыдыстағы дезпрепараттарды сақтауға арналған металл 
стеллаждардың, шөлмектерді сақтауға арналған ағаш сөрелердің болуы;
5) жапсырмада құрал атауын, мақсатын, жарамдылық мерзімін көрсетумен 
өнім берушінің ыдысында (орамасында) дезинсекция жəне дератизация 
препараттарын сақтау;
6) дезинсекция жəне дератизация препараттарын барлық сақтау (қолдану) 
кезеңі ішінде ыдыс жапсырмасының сақталуы; 
7) бекітілген нысанға сəйкес дезинфекциялаушы препараттарды есепке алу 
журналының болуы
8) бекітілген нысанға сəйкес дезинфекциялаушы препараттардың 
қолданылуын есепке алу журналының болуы

өрескел

11 Вакциналарды жəне басқа иммунобиологиялық препараттарды сақтауға 
арналған резервтік тоңазыту жабдығының, тоңазыту бөлмесінің немесе 
камерасының, оған қосалқы бөлшектердің болуы.

өрескел

12 Вакциналарды жəне басқа иммунобиологиялық препараттарды дұрыс 
сақтау, тасымалдау жəне қолдану салаларын қамтитын қалыпты опера-
циялық процедураларды əзірлеу жəне бекіту жөніндегі талаптарды сақтау:
1) температура, ылғалдылық жəне дабыл жүйесін мониторингілеуге 
арналған құрылғыларды картаға түсіру, калибрлеу;
2) температураны бақылау жөніндегі үй-жайларға қызмет көрсету жəне 
жабдықтау; температураға мониторинг жүргізу; температура ауытқу кезінде 
жүргізілетін іс-шаралар;
3) МИБП алуды тіркеу; қорларын сақтау; МИБП бар термоконтейнерлерді 
жіберуге дайындау; температурасы бақыланатын көлік құралдарының 
жұмысы (авторефрижераторлар);
4) МИБП қайтаруымен, уақытша тоқтатуымен, бұзылуымен байланысты 
процедуралар; жарамсыз МИБП қауіпсіз жою;
5) төтенше жағдайларға ықпал ету кезіндегі процедуралар 

елеулі

13 Вакциналарды жəне басқа ИБП сақтауға арналған тоңазыту жəне мұздату 
комнаталарын немесе камераларын пайдалануға енгізу кезінде жəне 
жөндеу жүргізгеннен кейін температуралық ауытқулар бар аймақтарда тест 
жүргізу жөніндегі құжаттардың болуы 

өрескел

14 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдарын залалсыздандыруға 
жəне жоюға қойылатын талаптарды сақтау:
1) дезпрепараттардың ыдыстарын залалсыздандыру;
2) жарамдылық мерзімі өткенде, жарамдылық белгілері болғанда 
препаратқа қоса берілген нұсқаулыққа сəйкес дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация құралдарын жою актілерінің болуы 

өрескел

15 Персоналды дайындау жөніндегі құжаттаманың болуы өрескел
16 Персоналда алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап 

тексерудің, вакциналаудың болуы 
өрескел

17 Өндірістік зертханалық бақылаудың болуы өрескел
18 Арнайы киімді, арнайы аяқ-киімді жəне басқа жеке жəне ұжымдық қорғаныш 

құралдарын сақтауды, беруді, жууды, қатерсіздендіруді ұйымдастыру 
бойынша талаптарды сақтау 

өрескел

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 2-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Амбулаториялық-емханалық көмек, консультативті-диагностикалық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ________________________________ 
____________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт _______________________________________  
             (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) жеке сəйкестендіру номері (бұдан əрі - ЖСН),
Бизнес сəйкестендіру номері (бұдан əрі – БСН) _____________________________
_____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы __________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 

Объектінің қызмет түрлері мен қуаттылығы бойынша сəйкестігі.
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға 

арналған оқшаулы алаңның болуы
3 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау
4 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы. 

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған кезде 
үзіліссіз жұмыс істейтін су қыздырғыштардың болуы

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 
жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті жəне 
шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің болуы
7 Желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету жүйесінің ақаусыз 

күйде болуы
8 Желдету жəне ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап 

тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекцияны жүргізудің 
бекітілген кестесінің жəне растаушы құжаттардың болуы.

9 Үй-жайларда микроклимат параметрлерін сақтау
10 Үй-жайларды құруға, күтіп ұстауға, жинақтауға жəне аймақтандыруға 

қойылатын талаптарды сақтау. 
Жүкті əйелдерді жəне дене қызуы бар науқастарды жеке 
қабылдаудың болуы

11 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының болуы 
жəне уақытылы жойылуы

12 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, аппара-
тураны, құрал-сайманды қолдануға жол бермеу.

13 Қақырықты жинау үй-жайының санитариялық нормативтерге сəйкес 
жабдықталуы, қақырықты жинау жəне зерттеуге жеткізу қағидаларын 
сақтау

14 Иондаушы сəулелену көздерімен (бұдан əрі – ИСК) жұмыс жасау 
тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқарушы құжаттардың болуы 
жəне сəйкестігі жəне радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық жəне 
жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II санаттағы 
радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі («А» 
жəне «Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау туралы 
бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық; 
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының болуы. 
Ұйымның радиациялық-гигиеналық паспорты.

15 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен 
шығаруға қойылатын талаптарды сақтау:
1)ИСК-ға паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе 
құжаттардың болуы;
2) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
3) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен 
шығаруға талаптардың болуы;
4) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
5) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
6) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне сəйкестігі.

16 Радиоактивті қалдықтарды (бұдан əрі – РАҚ) жинауға, уақытша 
сақтауға, тасымалдауға жəне көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға туралы 
бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың немесе 
арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері мен ұстау 
мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың болуы.

17 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін 
пайдалануға, физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына бақылауды 
ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау. Қажетті жерлерде 
радиациялық қауіптілік белгілерін, жүргізілетін жұмыстар классының 
сілтеуіштерін көздеу, дайындаушы зауыттардың технологиялық 
жабдықты қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, 
ИСК-ны сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық 
радиациялық қорғанышқа арналған қаражатқа құжаттаманың болуы.

18 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша арнайы 
дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты 
жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы;
6) радиоактивті ластануға бақылауды ұйымдастыру: жұмыс 
беттерінің, жабдықтың, жеке қорғану құралдарының, тері 
жабындысының жəне персонал киімінің радиоактивті заттармен 
ластану деңгейлерін өлшеу; жұмыс үй-жайлары ауасында газдар мен 
аэрозолдердің көлемді белсенділігін анықтау; радиоактивті заттардың 
төгілу жəне шығарылу белсенділігін өлшеу немесе бағалау; 
санитариялық-қорғаныш аймағында жəне бақылау аймағында 
қоршаған орта объектілерінің радиоактивті ластану деңгейлерін 
анықтау;
7) дезактивацияны жүргізуді көздеу;
8) туындаған апат туралы шұғыл хабарлауды көздеу. Дезактивтендіру 
бойынша талаптарды сақтау.

19 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың болуы, 
олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу 
құжаттамасын жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін сақтау.

20 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, мерзімі 
өткен бактерицидтік сəулелендіргіштерді есепке алу журналының 
болуы жəне жүргізу.

21 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының бо-
луы жəне қамтамасыз етілуі (келесі партияны сатып алғанға дейін 
жетістігін бағалау). 

22 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына арналған 
жағдайдың болуы:
1)білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын қағаз 
сүлгілерімен қамтамасыз ету.

23 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процедуралар са-
нын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық бұйымдардың, 
қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

24 Персоналды қалдықтармен жұмыс істеу кезінде эпидемиялық 
қауіпсіздік қағиадаларына жəне медициналық персоналды В вирусты 
гепатитпен, Д вирусты гепатитпен жəне С вирусты гепатитпен кəсіби 
жұқтырылудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың 
болуы 

25 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек жабдықтарының 
қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен 
шарт жасасу).

26 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау схемасының 
болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды жəне 
бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(контейнерлер) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі;
6) таңбалауға сəйкес қатаң сақтаумен медициналық қалдықтарды 
контейнерлерде жинауды жүзеге асыру;
7) медициналық қалдықтарды сақтау мерзімдерін сақтау. 

27 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының гигиеналық 
нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

28 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге жаратуға ар-
налған арнайы қондырғылардың көзделуі жəне санитариялық нор-
маларға сəйкестігі немесе мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

29 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы заттардың жұмыс 
ерітінділерінің болуы. 

30 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы тазалау, 
стерилдеу талаптарының сақталуы.

31 Паспорт бойынша жол берілетін шектен асатын жүктемелер мен 
қысымдар кезінде стерилдеу жабдығын пайдалануға жол бермеу. 

32 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін аппарату-
рамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық рұқсаты туралы 
құжаттардың болуы.

33 Болжау орталықтарында зеңге ұқсас ауруларды (ЗҰА) болжаушы 
эпидқадағалау жүйесінің, ұйымның алгоритмін орындауды растайтын 
құжаттардың болуы:
1)стандартты анықтамаға жəне аурудың ұзақтығына сəйкес келетін 
ЗҰА жағдайларын есептеу;
2) зертханалық тексеруге ЗҰА науқастарынан материал алу.

34 Инфекциялық жəне паразиттік аурулардың есепке алынуын 
жəне тіркелуін растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарла-
маларды уақытылы беру жəне инфекциялық жəне паразиттік 
сырқаттанушылықты тіркеу кезінде хабарлау.

35 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік жəне 
тіркеу кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел іс-
шаралар жоспарының, хабарландыру схемасының болуы.

36 Обамен ауыратын шартты науқасты енгізумен семинар жəне жаттығу 
сабақтарын жүргізу туралы бұйрықтың болуы.

37 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекциялау-
шы құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш костюм-
дер жинағымен, жеке алдын алу құралдарымен, жеке қорғану 
құралдарымен қамтамасыз етілуі, қорғаныш костюмдерін өңдеуге 
арналған ыдыстардың болуы. 

38 Туберкулезбен сырқаттанудың жоғары тəуекелі бар халық арасын-
да туберкулинодиагностика, жұғынға, қақырыққа микроскопия жа-
сау əдістерімен туберкулезді ерте анықтау бойынша іс-шараларды 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, аурудың клиникалық 
белгілері бар тұлғалар, науқастар арасында флюорографиялық 
көрсеткіші оң тұлғаларды қосымша тексеруді қамтамасыз ету.

39 Туберкулез ошақтарында қатынасқан тұлғаларды уақытылы 
тексеруін, химиялық алдын алуды жүргізуді, туберкулез 
ошақтарындағы балалар мен жасөспірімдерді оқшаулауды, ауырып 
шыққан тұлғаларды есепке алу жəне оларды уақытылы тексеруді, ту-
беркулезбен ауыратын науқастарды тікелей бақылау емдеу кабинеті 
жұмысын растайтын құжаттаманың болуы.

40 Туберкулиндиагностиканы, профилактикалық медициналық қарап 
тексерулерді жоспарлау жəне есепке алу, халықты жеке есепке алу 
деректері бойынша флюорокартотеканы құру бойынша құжаттаманың 
болуы

41 Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен зардап шеккен тұлғаларға 
антирабиялық көмек көрсетуді растайтын құжаттардың болуы 
(антирабиялық көмекті көрсетудің уақытылығы жəне негізделуі) 

42 Сіреспенің шұғыл алдын алуды жүргізуді (травматологияда) рас-
тайтын құжаттардың болуы, шұғыл иммундауды уақытылы көрсету, 
есепке алу жəне егулерді, медициналық қарсы көрсетілімдерді жəне 
егуден бас тартуларды негіздеу. Сіреспеге қарсы препараттармен 
қамтамасыз етілуі.

43 Халықты профилактикалық егулермен қамтуға талдау жүргізуді ра-
сатйтын құжаттардың болуы. Халыққа профилактикалық егулерді 
жүргізуге қойылатын қағидаларды сақтау (препаратты енгізу тəсілі 
мен орны, егуді жүргізу алдында егілетін тұлғаны қарап тексеру)

44 Егу кабинетін жабдықтау, қауырт жəне шокқа қарсы терапия 
жинақтарымен қамтамасыз етілуі. 063/у нысанды картотекасын, 
профилактикалық егулер жоспарларын жүргізу

45 Профилактикалық егулерді жүргізу мерзімдерін сақтау, өз еркімен 
келісуді ресімдеу, жүргізілген егулерді, егулерге əсерлерді есепке 
алу, егілген тұлғаға белгіленген мерзімдерге бақылауды ұйымдастыру

46 Медициналық қызметкерде егулерді жүргізуге рұқсатының бо-
луы, егулерді жүргізу техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін 
туындаған жағымсыз əсерлер дамыған жағдайда қауырт көмек 
көрсету тəсілдеріне оқытылуы, медициналық құжаттаманы жүргізу 
(есептік нысандарға вакцина туралы мəліметтерді енгізу, иммундық 
биологиялық препараттардың қалдықтарын жою)

47 Тиісті контингентті А ВГ, В ВГ, тұмауға қарсы вакциналауды растай-
тын құжаттардың болуы, биологиялық сұйықтықтармен жұмыс істеген 
кезде сақтық шараларын сақтау

48 ЖРВИ, тұмау кезіндегі іс-шараларға жəне олардың асқынуларына 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) «фильтрдің», жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы жəне басқа 
препараттар қорының болуы;
2) тұмауға қарсы вакциналауды жүргізу;
3) ЖРВИ, тұмау жағдайларын жəне олардың асқынуларын есепке 
алу, зертханалық зерттеулерге материалды уақытылы алу;
4) науқастардан материалды алуға арналған шығын материалдары 
жəне көлік ортасы қоры;
5) медициналық персоналдың жеке қорғану құралдарымен 
қамтамасыз ету.

49 Менингококк инфекциясын ескерту жөніндегі профилактикалық жəне 
індетке қарсы іс-шараларды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы 
(профилактикалық ем, қатынасқандарға медициналық бақылау, 
реконвалесценттерге диспансерлік бақылау, профилактикалық 
мақсатпен зертханалық тексеру)

50 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

51 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне гельминттермен 
жұмыс жасауға биологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауды бақылау 
жөніндегі тиісті комиссия рұқсатының болуы.

52 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес жабдықпен, мүкəммалмен, 
зертханалық ыдыс-аяқпен, реактивтермен, ортамен қамтамасыз 
етілуі, сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау

53 Бактериологиялық зертханаларда туберкулезге бактериоскопиялық 
зерттеулерге арналған жеке үш секцияның болуы (жұғындарды, бакте-
риоскопияны дайындау, сырлау, препараттарды тіркеу жəне сақтау). 

54 Иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық препа-
раттарды сақтау, тасымалдау, қолдану жəне есепке алу бойын-
ша талаптардың сақталуын растайтын құжаттаманың болуы жəне 
жабдықпен жабдықталуы. Иммундық биологиялық препараттарды 
сақтау, тасымалдау жəне қолдану жөніндегі қалыпты операциялық 
процедуралар талаптарының сақталуы

55 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеруді вакци-
налауды жəне қызметкерлерге маркерлі диагностиканы жүргізуді рас-
тайтын құжаттардың болуы, оң нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан 
уақытылы шектету.

56 Зертханалық зерттеулер нəтижелерінің нормаларына сыртқы ор-
тадан алынған жұғындардың, судың, ауаның, дезинфекциялаушы 
заттардың, стерилдеуге сынамалардың, зертханалық-аспаптық 
өлшеулердің сəйкестігі

57 Бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Оның орын-
далуын талдау

58 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау 
кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы

59 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау
Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 3-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында
тексеру парағы

Дəрілік препараттарды дайындау объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
___________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
___________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы
2 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау
3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру жүйелерінің 

болуы.
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмағанда, су 
қыздырғыштарының үзіліссіз жұмыс істеуінің болуы.

4 Кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығару тазалау жүйесінің болуы

5 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелері, жабық типтегі шам-
дар жағдайының жарамды болуы

6 Желдету, ауа баптау, жылытудың жарамды жүйелерінің болуы, 
микроклиматқа қойылатын талаптарды сақтау 

7 Үй-жайлардың ішкі əрлену жағдайы. Жабынды ақаулардың болуы жəне 
уақытылы жою 

8 Жарамды стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
бактерицидтік сəулелендіргіштердің мерзімінің өтуін есепке алу жур-
налын жүргізу

9 Асептикалық блокта жұмыс істеген кезде арнайы киім жинағының бо-
луы, санитариялық киім мен аяқ-киімнен 2 жинақтың болуы, сақтау 
шарттарының болуы

10 Дəріханалық ыдыс-аяқты, мүкəммалды, құралдарды, соның ішінде 
дистиллятордың құбыр желілерін технологиялық өңдеу процесі бойын-
ша құжаттаманың болуы жəне жүргізу

11 Тазартылған суды жəне инъекцияға арналған суды дайындау бойынша 
нұсқаулықтың болуы

12 Жеке сақтауға арналған жағдайлардың болуы жəне персоналдың ар-
найы киіммен, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі

13 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет 
пайдаланылатын қағаз сүлгілерімен қамтамасыз етілуі.

14 Кір жуу орындарын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек-орын 
қозғалысы бірізділігін сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен 
шарт жасасу)

15 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап тексеруді 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы

16 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінен, су-
дан, ауадан, дəрілік заттардан, дəріхана ыдыстарынан стерилдікке 
жұғындар, зертханалық-аспаптық өлшеулер 

17 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды уақытылы 
жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен көріп бақылау кезінде 
кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік əрекетінің болмауы 

18 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйымды сақтау
Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 4-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласында тексеру парағы

Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық 
техниканың көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________ 
 Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Объектіні орналастыруға, үй-жайлар құрамы мен жинағына 

қойылатын талаптарды санитариялық қағидалар талаптарына 
сəйкес сақтау

3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. 
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған 
жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін су қыздырғыштарының болуы

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 
жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті 
жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

7 Өткізілетін тауар туралы мемлекеттік тіркеу мəліметтерінің 
болуы

8 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап тексеру 
жүргізуді растайтын құжаттаманың болуы

9 Персоналдың арнайы киімінің болуы жəне қамтамасыз етілуі
10 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінен, 

судан, ауадан, дəрілік заттардан, дəріхана ыдыстарынан 
стерилдікке жұғындар, зертханалық-аспаптық өлшеулер

11 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

12 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 5-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Дəстүрлі жəне халық медицинасы (емшілік) объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Қоқысты жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған жап-

қыш тары бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшау лы 
алаңның болуы (жеке тұрған ғимаратқа орналас тырған кезде)

3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. 
Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз 
ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін су 
қыздырғыштарының болуы

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендіріл-
меген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

7 Тарту-сору желдету жүйелері тиімділігі өлшеулерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

8 Үй-жайларды ұстауға қойылатын талаптарды сақтау
9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының 

болуы жəне уақытылы жою.
10 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 

тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі 
диагностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, оң 
нəтижелері бар тұлғаларды жұмыстан уақытылы шектету

11 Персоналда арнайы киімнің болуы жəне қамтамасыз етілуі 
12 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, 

дезинфекциялаушы құралдар сынамалары (жұғындар), 
зертханалық-аспаптық өлшеулер

13 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

14 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу 
журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге 
жарату (контейнерлер) үшін тиісті контейнерлермен жəне 
пакеттермен қамтамасыз етілуі.

15 Гигиеналық нормативтерге сəйкес медициналық 
қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларының жабдықталуы

16 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу жағдайларын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы құралдардың 
жұмыс ерітінділерінің болуы

17 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
жағдайлардың болуы (сұйық антисептикалық сабынмен, ан-
тисептиктермен, бір рет пайдаланылатын қағаз сүлгілерімен 
қамтамасыз етілуі

18 Медициналық манипуляциялар мен инвазиялық процедура-
лар санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық 
бұйымдардың, қолғаптардың болуы жəне қолданылуы

19 Сүліктерді қолданудың бір реттілігін растайтын құжаттардың 
болуы (процедураларды жүргізудің, пациенттерді есепке 
алудың жұмыс журналдары)

20 Медициналық қалдықтарды жою үшін арнайы ұйыммен 
шарттың болуы

21 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 6-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Паллиативтік көмекті жəне мейірбике күтімін көрсететін денсаулық 
сақтау ұйымдарына қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________
  (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________
 Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді 

орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы 
3 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау
4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтан-

дырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда 
үзіліссіз жұмыс істейтін су қыздырғыштарының болуы

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 
жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті 
жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

8 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық қарап 
тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекциялауды 
жүр гізудің бекітілген кестесінің жəне растаушы құжаттарының 
болуы

9 Үй-жайларда микроклимат талаптарын сақтау
10 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының 

болуы жəне уақытылы жою.
11 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, 

аппаратураны, аспаптарды қолдануға жол бермеу 
12 Жүргізу еселігін сақтаумен дезинфекциялық іс-шараларды 

(дезинфекциялық құралдардың кірісін, шығысын есепке алу, 
күрделі тазалау жəне т.б.) жүргізу жөніндегі журналдардың 
болуы жəне жүргізілуі

13 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
бактерицидтік сəулелендіргіштердің атқарылған уақытын 
есепке алу журналының болуы жəне жүргізу

14 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының 
болуы жəне қамтамасыз етілуі

15 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
арналған жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған 
жеке раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3)сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын 
қағаз сүлгілерімен қамтамасыз ету.

16 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық 
процедуралар санын ескерумен бір рет пайдаланатын 
медициналық бұйымдардың, қолғаптардың көзделуі жəне 
қолданылуы. 

17 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек 
жабдықтарының қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

18 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
 2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі. 

19 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
гигиеналық нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

20 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға 
мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

21 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын 
сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы 
заттардың жұмыс ерітінділерінің болуы. 

22 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы 
тазалау, стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

23 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі 
диагностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, оң 
нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан уақытылы шектету.

24 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар, соның 
ішінде аса қауіпті жəне карантиндік инфекциялар 
жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастырып, жүргізуге 
қойылатын санитариялық нормаларды сақтау, əрбір 
инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар жағдайларын 
анықтау жəне зерттеу.
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(Жалғасы. Басы 26-32-беттерде) 

(Жалғасы 34-бетте) 

25 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне 
тіркеу бойынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне ха-
барлау (инфекциялық жəне паразиттік ауруларды есепке алу 
журналы, шұғыл хабарламалар) 

26 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу 
кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел 
іс-шаралар жоспарының, хабарландыру схемасының, консуль-
танттар тізімінің болуы.

27 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

28 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 7-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Денсаулық сақтау, қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту
ұйымдарына қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________ 
 (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді 

орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы 
3 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. 

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз 
ету болмаған жағдайда үзіліссіз жұмыс істейтін су 
қыздырғыштарының болуы

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендіріл-
меген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

7 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық 
қарап тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекци-
ялауды жүргізудің бекітілген кестесінің жəне растаушы 
құжаттарының болуы

8 Үй-жайларда микроклимат талаптарын сақтау
9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының 

болуы жəне уақытылы жою.
10 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық 

құралдарды, аппаратураны, аспаптарды қолдануға жол 
бермеу 

11 Жарамды стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
бактерицидтік сəулелендіргіштердің мерзімінің өтуін есепке 
алу журналын жүргізу

12 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының 
болуы жəне қамтамасыз етілуі

13 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
арналған жағдайлардың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған 
жеке раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын 
қағаз сүлгілерімен қамтамасыз ету.

14 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық 
процедуралар санын ескерумен бір рет пайдаланатын 
медициналық бұйымдардың, қолғаптардың көзделуі жəне 
қолданылуы. 

15 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек 
жабдықтарының қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

16 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу 
журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі. 

17 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
гигиеналық нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

18 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға 
мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

19 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу 
жағдайларын сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфек-
циялаушы заттардың жұмыс ерітінділерінің болуы. 

20 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы 
тазалау, стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

21 Əрбір инфекциялық немесе паразиттік аурулар, ауру-
хана ішілік инфекциялар жағдайларын анықтау кезінде 
санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шара-
ларды уақытылы жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы

22 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу 
жəне тіркеу бойынша медициналық құжаттаманы жүргізу 
жəне хабарлау (инфекциялық жəне паразиттік ауруларды 
есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар) 

23 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу 
кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел 
іс-шаралар жоспарының, хабарландыру схемасының, кон-
сультанттар тізімінің болуы.

24 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу 
жөніндегі құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі, инфекциялық 
бақылау бағдарламасының орындалуы

25 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі диа-
гностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы.

26 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

27 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 8-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________ 
 (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________
 Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________
  Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы. Қызмет түрлері мен қуаты бойынша сəйкестігі.
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
3 Қоқысты жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған 

жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға арналған 
оқшаулы алаңның болуы

4 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау
5 Биіктігі 2,5 метрді құрайтын периметрі бойынша тұтас 

қоршаудың, бақылау-рұқсат беру пунктінің, туберкулезге 
қарсы стационарларда күзеттің болуы

6 Инфекциялық жəне туберкулезге қарсы бөлімшелерде 
көлікті дезинфекциялауға арналған жеке кіру жолының 
(кірудің) жəне алаңның болуы

7 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің 
болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз 
ету болмаған кезде су қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс 
істеуін көздеу

8 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілме-
ген жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде 
жергілікті жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы. 
Инфекциялық жəне туберкулезге қарсы стационарларда 
(бөлімшелерде) локалді тазалау құрылыстарының болуы

9 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

10 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

11 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, 
жел дету жəне ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап 
тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

12 Үй-жайларда микроклимат параметрлерін сақтау
13 Үй-жайларды құруға жəне күтіп ұстауға, аймақтандыруға 

қойылатын талаптарды сақтау. Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағ-
дайы. Жабынды ақауларының болуы жəне уақытылы жою.

14 Асептикалық бөлімшелердің (блоктардың) болуы жəне 
олардың санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға 
сəйкестігі

15 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық 
құралдарды, аппаратураны, құрал-сайманды қолдануға 
жол бермеу.

16 Науқастарды стационарға қабылдау, оқшаулау, стационарға 
жатқызу жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау:
1) ауруханаға жатқызу кезінде пациенттердің жəне науқасқа 
күтім жасау стационарына жатқызылатын тұлғалардың 
инфекциялық сырқаттанушылыққа тексерілуі;
2) микроскопия нəтижелеріне сəйкес туберкулезбен 
ауыратын науқастарды жеке ауруханаға жатқызу;
3) дəріге сезгіштігіне байланысты науқастарды жеке 
ауруханаға жатқызу;
4) инфекциялық ауруға күдік туындаған жағдайда қабылдау 
бөлімшесі жанында (бокс) пациентті инфекциялық 
бөлімшеге (ауруханаға) ауыстыруға дейін диагностикалық 
палатаға оқшаулау;
5) науқастарды ауруханаға жатқызу кезінде палаталардың 
толтырылу айналымын сақтау;
6) науқастың эпидемиологиялық ахуалын ескерумен жеке 
ағындардың болуы.

17 Қақырықты жинау үй-жайының санитариялық нормативтерге 
сəйкес жабдықталуы

18 Бір науқасқа аудан нормасының сəйкестігі
19 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-

басқарушы құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне 
радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже 
(радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша 
нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша 
нұсқаулық жəне жоспар;
5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне 
оның салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (I-II 
санаттағы радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі 
(«А» жəне «Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық;
8) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрық;
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық 
паспортының болуы.

20 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есеп-
тен шығаруға қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе 
құжаттардың болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК-ны беруге, шығындауға жəне есептен 
шығаруға талаптардың болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың не-
месе арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
7) ИСК-ны сақтауға арналған құрылғының көзделуі жəне 
сəйкестігі.

21 РАҚ-ты жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) бекітілген РАҚ-пен жұмыс жасау схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты тұлға 
туралы бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстардың болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың 
немесе арнайы бөлінген орындардың көзделуі жəне сəйкестігі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері 
мен ұстау мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы қаражаттың 
болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

22 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін 
пайдалануға, физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына 
бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау. 
Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік белгілерін, 
жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін көздеу, 
дайындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты 
қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, 
ИСК-ны сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық 
радиациялық қорғанышқа арналған қаражатқа құжаттаманың 
болуы.

23 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды 
сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойын-
ша арнайы дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік 
медициналық қарап тексеруден өтуін растайтын 
құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша 
нұсқаулықты жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке 
радиациялық қорғаныш құралдарының болуы;
6) радиоактивті ластануға бақылауды ұйымдастыру: жұмыс 
беттерінің, жабдықтың, жеке қорғану құралдарының, тері 
жабындысының жəне персонал киімінің радиоактивті 
заттармен ластану деңгейлерін өлшеу; жұмыс үй-жайлары 
ауасында газдар мен аэрозолдердің көлемді белсенділігін 
анықтау; радиоактивті заттардың төгілу жəне шығарылу 
белсенділігін өлшеу немесе бағалау; санитариялық-қорға-
ныш аймағында жəне бақылау аймағында қоршаған орта 
объектілерінің радиоактивті ластану деңгейлерін анықтау;
7) дезактивацияны жүргізуді көздеу;
8) туындаған апат туралы шұғыл хабарлауды көздеу.

24 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың 
болуы, олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу 
құжаттамасын жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке 
радиациялық қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін 
сақтау.

25 Өндірістік радиациялық бақылауды ұйымдастыру:
1) өндірістік радиациялық бақылаудың бекітілген 
бағдарламасының болуы;
2) өндірістік радиациялық бақылаудың талап етілетін 
түрлерінің еселігін жəне жүргізу кезеңділігін сақтау;
3) радиациялық жағдайды жақсарту бойынша бақылау жəне 
шараларды əзірлеу нəтижелерін талдаудың болуы.

26 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
мерзімі өткен бактерицидтік сəулелендіргіштерді есепке алу 
журналының болуы жəне жүргізу.

27 Бөлімшелерде жəне уақытша сақтау үй-жайларында төсек 
жабдықтарын жинауға, тасымалдауға арналған арнайы 
таңбаланған ыдыстың болуы. Төсек жабдықтарын ауыстыру-
ды қамтамасыз ету жəне режимді сақтау.

28 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын 
көздеу жəне қамтамасыз ету (келесі партияны сатып алғанға 
дейін жетістігін бағалау).

29 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
арналған жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде жеке раковиналардың 
жəне қол жууға арналған жуғыштардың боулы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын 
қағаз сүлгілерімен қамтамасыз ету.

30 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процеду-
ралар санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық 
бұйымдардың, қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

31 Медициналық персоналды В ВГ, Д ВГ жəне С ВГ 
жұқтырылудың алдын алу бойынша оқылуын растайтын 
құжаттардың болуы.

32 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек 
жабдықтарының қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

33 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу 
журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі.

34 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
санитариялық нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

35 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге 
жаратуға арналған арнайы қондырғылардың көзделуі 
жəне санитариялық нормаларға сəйкестігі немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

36 Науқастардың тамақтануын ұйымдастыру бойынша 
келешектегі жəне күн сайынғы мəзірдің, технологиялық 
картаның болуы

37 Жартылай фабрикаттардың, тағамдардың, аспаздық 
өнімдердің қауіпсіздік көрсеткіштеріне органолептикалық 
бағалауды жүргізу бойынша тəуліктік сынамалардың бо-
луы жəне журналды, цех қызметкерлерін қарап тексеру 
нəтижелері журналын жүргізу.

38 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 
ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші 
сұрыпты бидай ұны)

39 Шикізаттың жəне қолданылатын өнімнің қауіпсіздігін, сəйкес-
тігін, бақылануын растайтын құжаттардың болуы (сəйкестігі 
туралы сертификат, мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, 
сəйкестігі туралы декларация, ветеринариялық құжаттар)

40 1 жасқа дейінгі балаларға медициналық көмекті көрсету 
кезінде балалар сүт қоспаларын дайындауға жəне сақтауға 
арналған жағдайларды сақтау.
Балалар қоспаларын дайындауға жəне құюға арналған үй-
жайлардың болуы
Стерилді ыдыс-аяқтың болуы.
Сүт қоспаларын ашу күнін жəне уақытын көрсетумен 
таңбалаудың, сақтау жəне тасымалдаудың болуы.

41 Науқастарға арналған қабылдау тапсыру қағидаларының 
жəне тапсыруға арналған рұқсат берілген жəне тыйым 
салынған өнімдер тізімінің болуы.

42 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін 
аппаратурамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық 
рұқсаты туралы мəліметтің болуы.

43 Ауруханаға жатқызу кезінде, стационарда болған кезде жəне 
шығарған кезде пациенттерді инфекциялық жəне паразиттік 
ауруларға тексеруге қойылатын санитариялық нормалардың 
сақталуы.

44 Инфекциялық жəне паразиттік аурулардың, ауруха-
на ішілік инфекциялардың əрбір жағдайын зерттеу 
бойынша, инфекциялық немесе паразиттік аурулар 
жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды уақытылы жүргізілуін рас-
тайтын құжаттардың болуы.

45 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу 
жəне тіркеу бойынша медициналық құжаттаманы жүргізу 
жəне хабарлау (инфекциялық жəне паразиттік ауруларды 
есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар)

46 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу 
кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел 
іс-шаралар жоспарының, хабарландыру схемасының, кон-
сультанттар тізімінің болуы.

47 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекция-
лаушы құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш 
костюмдер жинағымен, жеке алдын алу құралдарымен, 
жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі, қорғаныш 
костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы.

48 Аурудың клиникалық белгілері бар тұлғалар арасында 
жұғын, қақырыққа микроскопия жасау əдістерімен жəне ту-
беркулезбен сырқаттанудың жоғары тəуекелі бар халық ара-
сында флюорография əдісімен туберкулезді ерте анықтау 
бойынша талаптарды сақтау.

49 Жануарлардың тістеуінен зардап шеккен тұлғаларға 
антирабиялық көмекті уақытылы жəне негізді көрсетуін рас-
тайын құжаттаманың болуы.

50 Перзентханалар мен перинаталды орталықтарда вак-
цинопрофилактика бойынша құжаттаманың болуы жəне 
жүргізілуі, иммундау мерзімдерінің сақталуы, медициналық 
қарсы көрсетілімдерді жəне егулерден бас тартуларды есеп-
ке алу жəне негіздеу

51 Сіреспенің шұғыл алдын алуды жүргізуді растайтын 
құжаттардың болуы жəне жүргізілуі, шұғыл иммундауды 
уақытылы көрсету, есепке алу жəне егулерді, медициналық 
қарсы көрсетілімдерді жəне егуден бас тартуларды негіздеу.

52 Егу кабинетінің жабдықталуы, қауырт жəне шокқа қарсы 
терапияға арналған жинақтармен қамтамасыз етілуі

53 Медициналық қызметкерде егулерді жүргізуге рұқсатының 
болуы, егулерді жүргізу техникасы ережелеріне, иммундау-
дан кейін туындаған жағымсыз əсерлер дамыған жағдайда 
қауырт көмек көрсету тəсілдеріне оқытылуы.
Медициналық құжаттаманы жүргізу (есептік нысандарға 
вакцина туралы мəліметтерді енгізу, иммундық биологиялық 
препараттардың қалдықтарын жою)

54 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойын-
ша құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

55 Патогендігі I-IV топтағы микроағзалармен жəне 
гельминттермен жұмыс жасауға биологиялық қауіпсіздік 
талаптарын сақтауды бақылау жөніндегі тиісті комиссия 
рұқсатының болуы.

56 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес мүкəммалмен, зертхана 
ыдыстарымен, реактивтерімен, орталармен қамтамасыз ету, 
сақтау жағдайларын жəне мерзімдерін сақтау.

57 Туберкулезге қарсы стационарлардың бактериологиялық 
зертханаларында бактериоскопиялық зерттеулерге 
арналған жеке үш секцияның болуы (жұғындарды, бакте-
риоскопияны дайындау, сырлау, препараттарды дайындау 
жəне тіркеу).

58 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді, вакциналауды жəне қызметкерлерге инфекциялық 
жəне паразиттік сырқаттанушылыққа тексеру жүргізуді, 
тексерудің оң нəтижелерімен анықталған тұлғаларды 
жұмыстан уақытылы шектетуін растайтын құжаттардың 
болуы.

59 Зертханалық зерттеу нəтижелерінің нормаларға сəйкес 
келуі: шикізат пен дайын өнімдердің сынамалары, қоршаған 
орта объектілерінің, судың, ауаның, дезинфекциялаушы 
құралдардың жұғындары, стерилдікке сынама, зертханалық-
аспаптық өлшеулер.

60 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы
61 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 

жүргізу бойынша санитариялық нормаларды сақтау. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болуы

62 ЖРВИ, тұмау кезіндегі іс-шараларға жəне олардың 
асқынуларына қойылатын талаптарды сақтау:
1) «фильтрдің», жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы жəне 
басқа препараттар қорының болуы;
2) тұмауға қарсы вакциналауды жүргізу;
3) ЖРВИ, тұмау жағдайларын жəне олардың асқынуларын 
есепке алу, зертханалық зерттеулерге материалды 
уақытылы алу;
4) науқастардан материалды алуға арналған шығын 
материалдары жəне көлік ортасы қоры;
5) медициналық персоналдың жеке қорғану құралдарымен 
қамтамасыз ету.

63 Болжау орталықтарында зеңге ұқсас ауруларды (ЗҰА) 
болжаушы эпидқадағалау жүйесінің, ұйымның алгоритмін 
орындауды растайтын құжаттардың болуы:
1) стандартты анықтамаға жəне аурудың ұзақтығына сəйкес 
келетін ЗҰА жағдайларын есептеу;
2)зертханалық тексеруге ЗҰА науқастарынан материал алу.

64 Диагностикалық мақсатта менингококк инфекциясына 
зертханалық тексеруді жүргізу
Менингококк инфекциясымен ауыратын науқастарды 
ауруханаға жатқызу, шығару талаптарын сақтау

65 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 

2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 9-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Стоматологиялық қызмет көрсететін объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________ 
 (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________ 
 Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытын дының 

(келісім) болуы. Объектінің санитариялық-эпидемио логиялық 
қорытындыға сəйкес келуі

2 Барлық құрылымдық бөлімшелерде аудан нормаларының 
сақталуы

3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің 
болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету 
болмаған кезде су қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін 
көздеу

4 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəрізделмеген 
жəне жартылай кəрізделген елді мекендерде жергілікті жəне 
тасымалы тазалау жүйесінің болуы

5 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

6 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

7 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, 
желдету жəне ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап 
тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

8 Үй-жайлардың ішкі əрленуі жағдайы. Жабынды ақауларының 
болуы жəне уақытылы жойылуы.

9 Жарамсыз жабдықты, санитариялық-техникалық құралдарды, 
аппаратураны, құрал-сайманды қолдануға жол бермеу.

10 ИСК жұмыс жасау тəртібін регламенттейтін нормативтік-
басқарушы құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне 
радиациялық қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже 
(радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлға туралы);
3) апаттық жағдайларда персоналдың іс-қимылы бойынша 
нұсқаулық;
4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша нұсқаулық 
жəне жоспар;
5) ИСК-мен жұмысқа рұқсат етілген бекітілген тұлғалар тізімі 
(«А» жəне «Б» тобының персоналы);
6) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық;
7) ИСК-ны есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрық;
8) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының 
болуы.

11 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға жəне есептен 
шығаруға қойылатын талаптарды сақтау:
1)паспорттардың (сертификаттардың) жəне басқа ілеспе 
құжаттардың болуы;
2) кіріс-шығыс журналын көздеу жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актісінің болуы;
4) түгендеу актісін ресімдеумен ИСК-ға түгендеуді жүргізу.

12 Объектіде жəне одан тыс жерлерде сəулелену көздерін 
пайдалануға, физикалық қорғауға жəне ИСК қозғалысына 
бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау. 
Қажетті жерлерде радиациялық қауіптілік белгілерін, 
жүргізілетін жұмыстар классының сілтеуіштерін көздеу, 
дайындаушы зауыттардың технологиялық жабдықты 
қорғауға техникалық жарамдылығы туралы актілермен, 
ИСК-ны сақтауға жəне тасымалдауға, жеке жəне ұжымдық 
радиациялық қорғанышқа арналған қаражатқа құжаттаманың 
болуы.

13 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарды 
сақтауы:
1) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойын ша 
арнайы дайындығын растайтын құжаттарының болуы;
2) персоналдың тиісті алдын ала жəне мерзімдік медициналық 
қарап тексеруден өтуін растайтын құжаттардың болуы;
3) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша 
нұсқаулықты жүргізу;
4) жеке дозиметрлерді көздеу жəне қолдану;
5) персоналдың ақаусыз жылжымалы жəне жеке радиациялық 
қорғаныш құралдарының болуы.

14 Пациенттердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
қойылатын талаптарды сақтау:
1) зерттеуге жəне терапевтік процедураларға жолдаманың 
болуы, олардың негіздемелері, дəлелді бас тартулар;
2) пациенттердің жеке дозаларын тіркеу жəне есепке алу 
құжаттамасын жүргізу;
3) пациенттердің ақаусыз жылжымалы жəне жеке 
радиациялық қорғаныш құралдарының болуы;
4) тері-фокусты арақашықтықтардың ең аз параметрлерін 
сақтау.

15 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу бойынша 
журналдардың болуы жəне жүргізілуі (дезинфекциялаушы 
заттардың кірісін, шығысын есепке алу)

16 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын көздеу 
жəне қамтамасыз ету

17 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
арналған жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған 
жеке раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын 
қағаз сүлгілерімен қамтамасыз ету.

18 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық процеду-
ралар санын ескерумен бір рет пайдаланатын медициналық 
бұйымдардың, қолғаптардың көзделуі жəне қолданылуы.

19 Қан мен биологиялық сұйықтықтардың теріге жəне сілемейге 
түсумен персоналдың шағын жарақат алу жағдайларын, 
апаттық жағдайларды есепке алуды жүргізу.

20 Кəсіби жұқтырылудың алдын алу, қауіпсіздік техникасы бой-
ынша медициналық персоналдың оқуы жəне нұсқаулықтан 
өтуі туралы мəліметтің болуы.

21 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы 
тазалау, стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

22 Медициналық мақсаттағы стерилді бұйыдарды тасымалдау, 
сақтау, қолдану мерзімдері жағдайларына қойылатын талап-
тарды сақтау

23 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
мерзімі өткен бактерицидтік сəулелендіргіштерді есепке алу 
журналының болуы жəне жүргізу.

24 Төсек жабдықтарын орталықтан жууды ұйымдастыру 
(мамандандырылған ұйыммен шарт)

25 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жара-
ту (КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі;
6) медициналық қалдықтарды контейнерлерге таңбалауға 
қатаң сəйкес жинауды жүзеге асыру;
7) медициналық қалдықтарды сақтау мерзімдерін сақтау.

26 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
санитариялық нормативтерге сəйкес жабдықталуы, 
медициналық қалдықтарды орталықтан залалсыздандыру-
ды ұйымдастыру (мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

27 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын 
сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы 
заттардың жұмыс ерітінділерінің болуы.

28 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы 
тазалау, стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

29 Персоналдың оқуы туралы жəне қысыммен жұмыс істейтін 
аппаратурамен (бу стерилизаторлары) жұмысқа техникалық 
рұқсаты туралы мəліметтің болуы.

30 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, 
есепке алу жəне тіркеу бойынша медициналық құжаттаманы 
жүргізу жəне хабарлау (инфекциялық жəне паразиттік ауру-
ларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар)

31 Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойын-
ша құжаттаманың болуы жəне жүргізу.

32 Тіс техникасы зертханасына қойылатын санитариялық 
нормаларды сақтау:
1) арнайы тіс техникасы үстелімен жəне шаңды жергілікті 
соратын электр ажарлағыш машинасымен жабдықталуы;
2) механикалық іске қосылатын жергілікті сору шкафының 
стерилдеу жəне дəнекерлеу бөлмелерінде болуы;
3) негізгі үй-жайларда тіс техниктерінің жұмыс орындарында 
жəне əрбір əрлеу машинасы жанында – əрлеу бөлмелерінде, 
ортадан құйылатын пеш үстіндегі құю тетігіндегі тартпалы 
зонттар – полимерлеу үй-жайының жұмыс үстелі үстінде 
шаңды жергілікті сорудың болуы.

33 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі диа-
гностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы.

34 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, 
дезинфекциялаушы құралдар жұғындары, зертханалық-
аспаптық өлшеулер

35 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттардың болуы жəне оны орындау жағдайлары

36 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

37 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 10-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Сот медицинасы жəне патологиялық анатомия саласында қызмет көрсететін 
денсаулық сақтау объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________
     (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді 

орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы
3 Үй-жайларды функциялық аймақтандыру режимін сақтау
4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы. Орталықтан-

дырылған ыстық сумен қамтамасыз ету болмаған жағдайда 
үзіліссіз жұмыс істейтін су қыздырғыштарының болуы

5 Ақаусыз су бұру, кəріз жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 
жəне жартылай кəріздендірілген елді мекендерде жергілікті 
жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің болуы

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

8 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін профилактикалық қарап 
тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекциялауды 
жүргізудің бекітілген кестесінің жəне растаушы құжаттарының 
болуы

9 Үй-жайлардың ішкі əрлеу жағдайы. Жабынды ақауларының 
болуы жəне уақытылы жою.

10 Персоналдың арнайы киімінің, жеке қорғану құралдарының 
болуы жəне қамтамасыз етілуі

11 Мəйіттерді сақтауға жəне тасымалдауға арналған 
тоңазытқыш қондырғыларымен, сырғытпаламен, 
зембілдермен жəне басқа құрылғылармен жабдықталуы

12 Секциялық үстелді жабдықтауға жəне жарақтауға қойылатын 
талаптарды сақтау

13 Сот-медицина сараптау орталықтарында тірі тұлғаларды са-
раптау бөліміне қойылатын талаптарды сақтау

14 Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу шарттарын сақтау, 
таңбаланған ыдыстардың, жұмыс ерітінділерінің, дезинфек-
циялаушы құралдардың болуы

15 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі.

16 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
гигиеналық нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

17 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға 
мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

18 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі 
диагностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, оң 
нəтижесі бар тұлғаларды жұмыстан уақытылы шектету.

19 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, 
дезинфекциялаушы құралдар жұғындары, зертханалық-
аспаптық өлшеулер

20 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы
21 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 

уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

22 Инфекциялық сырқаттанушылықты анықтау, есепке алу жəне 
тіркеу бойынша медициналық құжаттаманы жүргізу жəне ха-
барлау (инфекциялық жəне паразиттік ауруларды есепке алу 
журналы, шұғыл хабарламалар)

23 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу 
кезінде індетке қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша жедел 
іс-шаралар жоспарының, хабарландыру схемасының, кон-
сультанттар тізімінің болуы.

24 Материал алуға арналған тиісті жинақпен, дезинфекциялау-
шы құралдармен, тұз ерітінділерімен жəне қорғаныш костюм-
дер жинағымен, жеке алдын алу құралдарымен, жеке қорғану 
құралдарымен қамтамасыз етілуі, қорғаныш костюмдерін 
өңдеуге арналған ыдыстардың болуы.

25 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 11-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Қан қызметі саласында қызмет көрсететін денсаулық сақтау
ұйымдарына қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________
 ____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы. Объектінің санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындыға сəйкестігі.

2 Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді 
орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы

3 Аумақты функциялық аймақтандыру режимін сақтау
4 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің 

болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету 
болмаған кезде су қыздырғыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін 
көздеу

5 Кəріздендірілмеген жəне жартылай кəріздендірілген елді ме-
кендерде жергілікті жəне шығарылатын тазалау жүйелерінің 
болуы

6 Ақаусыз жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің 
болуы

7 Ақаусыз желдету, ауа баптау, жылумен қамтамасыз ету 
жүйесінің болуы

8 Бекітілген кестенің жəне растаушы құжаттардың болуы, 
желдету жəне ауа баптау жүйесіне профилактикалық қарап 
тексеруді, жөндеуді, тазалауды жəне дезинфекцияны жүргізу.

9 Желдету жəне ауа баптау жүйелерін пайдалануға жауапты 
тұлғаны тағайындау туралы бұйрықтың болуы 

10 «Таза» жəне «шартты лас» ағындардың қиылысуына жол 
бермейтін технологиялық бірізділікті сақтау.

11 Қанды жəне оның компоненттерін сақтау, тасымалдау кезінде 
«тоңазытқыш тізбек» жағдайларының сақталуы

12 Ақаусыз стационарлы жəне көшпелі ультракүлгін 
сəулелендіргіштердің немесе басқа қондырғылардың болуы, 
мерзімі өткен бактерицидтік сəулелендіргіштерді есепке алу 
журналының болуы жəне жүргізу.

13 Медициналық бұйымдарға дезинфекция жүргізу жағдайларын 
сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялаушы 
заттардың жұмыс ерітінділерінің болуы. 

14 Медициналық мақсаттағы бұйыдарды стерилдеу алдындағы 
тазалау, стерилдеу құжаттамасының болуы жəне жүргізу.

15 Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасына 
арналған жағдайдың болуы:
1) білектен қосылатын крандардың, дозаторлардың болуы;
2) аспаптар өңделетін кабинеттерде қолды жууға арналған 
жеке раковиналар мен жуғыштардың болуы;
3) сұйық антисептикалық сабынмен, бір рет пайдаланатын 
қағаз сүлгілерімен қамтамасыз ету.

16 Медициналық манипуляциялар жəне инвазиялық 
процедуралар санын ескерумен бір рет пайдаланатын 
медициналық бұйымдардың, қолғаптардың көзделуі жəне 
қолданылуы. 

17 Кəсіби жұқтырылудың алдын алу, қауіпсіздік техникасы бой-
ынша медициналық персоналдың оқуын жəне нұсқаулықтан 
өтуін растайтын құжаттардың болуы.

18 Арнайы киімді, персоналдың жеке қорғану құралдарын көздеу 
жəне қамтамасыз ету. 

19 Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жабдықтау, төсек 
жабдықтарының қозғалыс бірізділігін сақтау (немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарт жасасу).

20 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар, соның 
ішінде аса қауіпті жəне карантиндік инфекциялар 
жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастырып, жүргізуге 
қойылатын санитариялық нормаларды сақтау, əрбір 
инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулар жағдайларын 
анықтау жəне зерттеу.

21 Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік жəне тіркеу 
кезінде хабарландыру схемасының, консультанттар тізімінің 
болуы.

22 Инфекциялық бақылауды, соның ішінде донорлар-
ды гемотрансфузиялық инфекцияларға тексеру бой-
ынша бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі 
құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі

23 Əрбір қан, феталді жəне бағаналық жасушаларды тапсырған 
сайын донорларды В ВГ жəне С ВГ маркерлеріне тексерілуін 
растайтын құжаттардың болуы

24 Қолайсыз аумақтарда – лептоспироз ошақтарында донорлар-
ды лептоспирозға тексеру нəтижелерінің болуы

25 Барлық деңгейлердегі донорларды Қазақстанның барлық 
аумағында донорлыққа жол бермеу мақсатында В ВГ жəне С 
ВГ маркерлеріне оң нəтижелерімен уақытылы өзара ақпарат 
алмасуды растайтын құжаттардың болуы

26 Диагностикалық, дезинфекциялық препараттарды сақтау, 
тасымалдау, қолдану жəне есепке алу тəртібі бойынша 
құжаттаманың, журналдардың болуы жəне жүргізілуі

27 Патогендігі ІІІ-ІV топтағы микроағзалармен жəне гельминт-
термен жұмыс істеуге биологиялық қауіпсіздік талаптарының 
сақталуын бақылау жөніндегі тиісті комиссия рұқсатының 
болуы
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(Жалғасы. Басы 26-33-беттерде) 

(Жалғасы 35-бетте) 

28 Жүргізілетін зерттеулерге сəйкес мүкəммалмен, зертхана 
ыдыстарымен, реактивтерімен, орталармен қамтамасыз ету, 
сақтау жағдайларын жəне мерзімдерін сақтау.

29 Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша 
шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы:
1) медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау 
схемасының болуы;
2) қалдықтармен жұмыс жасау бойынша ұйымдастыруды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлға туралы 
бұйрық;
3) гигиеналық оқыту жəне нұсқаулық туралы мəліметтер;
4) медициналық қалдықтарды күн сайын есепке алу журналы;
5) таңбалауды сақтаумен қауіпсіз жинау жəне кəдеге жарату 
(КБСУ) үшін тиісті контейнерлермен жəне пакеттермен 
қамтамасыз етілуі. 

30 Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайының 
гигиеналық нормативтерге сəйкес жабдықталуы.

31 Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кəдеге 
жаратуға арналған арнайы қондырғылардың көзделуі 
жəне санитариялық нормаларға сəйкестігі немесе 
мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы

32 Алдын ала жəне/немесе кезеңдік медициналық қарап 
тексеруді вакциналауды жəне қызметкерлерге маркерлі диа-
гностиканы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы.

33 Зерханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта, су, ауа, 
дезинфекциялаушы құралдар жұғындары, зертханалық-
аспаптық өлшеулер

34 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құжаттардың болуы жəне оны орындау жағдайлары 

35 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

36 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 12-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________
 Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық 

қорытындының болуы
2 Объект аумағында қоршаудың болуы, оның бүтіндігі
3 Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы
4 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ 

жарықтың болуы
5 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, 

жолдардың қатты жабындысының болуы
6 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы
7 Балалардың бойы мен жасына сəйкес келетін топтық жəне 

спорттық алаңшаларына арналған жабдықтардың болуы
8 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, 

жабдық беттінде бұзылулардың болуы
9 Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғыларының 

болуы
10 Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сəйкес келетін 

жиһаздың жəне жабдықтың болуы
11 Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкəммалдың болуы
12 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су 

өткізілген раковиналардың, қолды жууға жəне кептіруге 
арналған құралдардың болуы

13 Түбектердің, жеке түбектерге арналған таңбаланған 
ұяшықтардың болуы (сəбилер мен кіші жастағы балаларға)

14 Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен 
қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы

15 Ойыншықтарды жууға жəне өңдеуге арналған ыдыстарда 
таңбалаудың болуы

16 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің 
болуы

17 Ақаусыз жылыту, желдету, сумен қамтамасыз ету, суды бұру 
жүйелерінің болуы 

18 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық 
қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

19 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 
сəйкестігіне судың зертханалық зерттеу нəтижелері 

20 Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды 
сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке 
үй-жайлардың болуы 

21 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы
22 Ауыз су режиімінің болуы
23 Санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы 
24 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы 
25 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына 

сəйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нəтижелері 
26 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда 

плафондардың болуы 
27 Іріктелген люминесцентті шамдарды сақтауға арналған үй-

жайлардың болуы, 
28 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы 
29 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 

сəйкестігіне шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу 
нəтижелері 

30 Объект үй-жайларында термометрлердің болуы 
31 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптары-

на сəйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер 
нəтижелері.

32 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне дезин-
фекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері 

33 Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (ар-
найы орындардың), таңбаның болуы 

34 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша 
орындалған жұмыстар актісінің болуы 

35 Уəкілетті органдарда объектінің апаттылығы туралы 
актілерінің болуы 

36 Жəндіктердің, кеміргіштердің жəне басқа буынаяқтылардың 
болуы 

37 Балалардың шомылу кестесінің болуы 
38 Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын 

дезинфекциялауға арналған кір жуу, таңбаланған 
ванналарының болуы 

39 Балалардың төсек-орын жабдықтарының жəне жеке гигиена 
заттарының (сабын, мəуесек, тіс щеткалары) болуы, олардың 
сақталуы 

40 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы 
41 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыды-

старында таңбалаудың болуы 
42 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың 

болуы 
43 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға 

арналған жағдайлардың болуы
44 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың 

болуы 
45 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ 

өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, 
түпқоймалардың болуы

46 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау 
47 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау 
48 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану 

рационының келешектегі мəзірге сəйкес келуі 
49 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура 

жинағының болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу 
50 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен 

азық-түлік өнімдерінің болуы
51 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы 
52 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 

ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші 
сұрыпты бидай ұны)

53 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеу нəтижелері 
54 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу 

нəтижелері 
55 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персонал-

да арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне 
қолданылуы 

56 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді 
аурулардың жəне шағын жарақаттардың болуы 

57 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық 
кітапшалардың болуы 

58 Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы 
59 Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатының 

зертханалық өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентрациясы 
мен жеке полярлық шу коэффициентінің деңгейі 

60 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы 
61 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы 
62 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға ба-

ғытталған кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы
63 Инфекциялық жəне (немесе) паразиттік ауралар 

жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы 
(профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға жəне 
жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық та-
лаптарды сақтау 

64 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын тұлғалардың 
тексерілуін растайтын құжаттардың болуы 

65 Инфекциялық жəне паразиттік ауруларға тұлғалардың 
тексерілгенін жəне тексерілуге жататын тұлғалардың 
тексерілуін растайтын құжаттардың болуы 

66 ЖРВИ жəне тұмау кезінде індетке қарсы (профилактикалық) 
іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу алгоритмін сақтау 

67 Инфекциялық сырқаттанушылықты есепке алу журналының 
болуы 

68 Соматикалық сырқаттанушылықтың есепке алу журналының 
болуы 

69 Жіті инфекциялық сырқаттанушылықпен қатынасуларды 
есепке алу журналының болуы 

70 Карантинді есепке алу журналының болуы 
71 Профилактикалық егулер картасының болуы 
72 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы 
73 Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың 

қозғалысы журналының болуы 
74 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы 
75 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел 

тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы
76 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-

оң нəтижелі тұлғаларды тіркеу журналының болуы 
77 Поствакциналы асқынулар журналының болуы 
78 Тұрақты жəне ұзақ мерзімді медиицналық қарсы 

көрсетілімдер журналының болуы 
79 Ашық флакондар жəне вакцина қалдықтарын жою 

журналының болуы 
80 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу 

журналының болуы 
81 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына 

тексерілетіндерді тіркеу журналының болуы 
82 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының 

болуы 
83 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру 

журналының болуы 

84 Бала денсаулығы паспортының болуы 
85 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы 
86 Флюорографиялық оң нəтижелі тұлғаларды есепке алу 

журналының болуы 
87 Дайын тағамдардың бракераж журналының болуы 
88 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу 

журналының болуы
89 Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын 

бақылау тізбесінің болуы 
90 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы 
91 Тəрбиеленушілердің жеке медициналық карталарының бо-

луы 
92 Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы 
93 Тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексе-

рулер журналының, мамандар актілерінің болуы 
94 Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) жеке медициналық 

карталарының болуы 
95 Тамақ өнімдерін жəне азық-түлік шикізатын бракераждау 

журналының болуы 
96 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 13-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Балалар сауықтыру жəне санаторлық (жыл бойғы, маусымдық) 
объектілеріне қатысты

________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы.
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлаудың болуы (маусымдық 

балалар сауықтыру объектілері үшін)
3 Объект аумағында бүтін қоршаудың болуы
4 Жəндіктердің, кеміргіштер мен басқа буынаяқтылардың болуы
5 Жасыл көшеттерден бос аумақта қатты жабындының, кіру 

жолдарының, жүк түсіру алаңдарының, жаяужолдардың, көлік 
тұруға арналған орындардың жəне жауын-шашын мен еріген 
қар суының ағуына арналған еңкестердің болуы

6 Ақаусыз спорт жəн ойын алаңдары жабдықтарының болуы
7 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ 

объектінің болуы
8 Объекті аумағында, соның ішінде санитариялық-аулалық 

қондырғыларда сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы
9 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың, урналардың болуы
10 Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, 

суды бұру жəне суды ағызу жүйелерінің болуы
11 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық 

қорғау аймағының болуы жəне сақталуы
12 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 

сəйкестігіне суды зертханалық зерттеу нəтижелері
13 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы
14 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су 

өткізілген раковиналардың, қолды жууға жəне кептіруге 
арналған құралдардың болуы

15 Ауыз су режиімінің болуы
16 Санитариялық-аулалық қондырғылардың, қол жуғыштардың 

болуы
17 Ақаусыз желдету жəне ауа баптау жүйелерінің, москит 

торларының болуы
18 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 

сəйкестігіне шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу 
нəтижелері

19 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы
20 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда 

плафондардың болуы
21 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына 

сəйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нəтижелері
22 Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға 

арналған жеке үй-жайлардың, кəдеге жарату жөніндегі 
ұйыммен шарттың болуы

23 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 
сəйкестігіне жылыту кезеңінде микроклиматтың зертханалық 
өлшеу нəтижелері.

24 Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы
25 Балалардың бойы мен жасына сəйкес келетін спорт 

жабдығының болуы
26 Ақаусыз жабдықтың, жиһаздың, жұмсақ жəне қатты 

мүкаммалдың, санитариялық-техникалық құралдардың бо-
луы, мақсаты бойынша қолдануы

27 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, 
жабдық беттінде бұзылулардың болуы

28 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігіне дезин-
фекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері

29 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша 
орындалған жұмыстар актісінің болуы

30 Уəкілетті органдарда объектінің апаттылығы туралы актінің 
болуы

31 Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (ар-
найы орындардың), таңбаның болуы

32 Балалардың шомылу кестесінің болуы
33 Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын 

дезинфекциялауға арналған кір жуу, таңбаланған 
ванналарының болуы

34 Төсек жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы, камералық 
дезинфекцияның жүргізілуі

35 Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы 
мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы

36 Су қоймасы суының зертханалық зерттеу нəтижелері
37 Су қоймасы аумағындағы топырақтың зертханалық зерттеу 

нəтижелері
38 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы
39 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыды-

старында таңбалаудың болуы
40 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың 

болуы
41 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяғын кептіруге жəне сақтауға 

арналған жағдайлардың болуы
42 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың 

болуы
43 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ 

өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, 
түпқоймалардың болуы

44 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау
45 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау
46 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану 

рационының келешектегі мəзірге сəйкес келуі
47 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура 

жинағының болуы, тағамдардың қайталануына жолбермеу
48 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен 

азық-түлік өнімдерінің болуы
49 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы
50 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеулер 

нəтижелері
51 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу 

нəтижелері
52 Объектіде жеке гигиена ережелерін сақтауға арналған 

жағдайлардың болуы
53 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персонал-

да арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне 
қолданылуы

54 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді 
аурулардың жəне шағын жарақаттардың болуы

55 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық 
кітапшалардың болуы

56 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы
57 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы
58 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға 

бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының 
болуы

59 Балаларды медициналық топтарға бөлу жөніндегі журналдың 
болуы

60 Профилактикалық медициналық қарап тексерулер нəтижелері 
бойынша есептің болуы

61 Жыл бойы жұмыс істейтін объектілерде диспансерлік 
науқастарды есепке алу журналының болуы

62 Бағдар қағазының болуы
63 Батпақты зерттеудің зертханалық көрсеткіштері
64 Инфекциялық сырқаттанушылықты есепке алу журналының 

болуы
65 Соматикалық сырқаттанушылықтың есепке алу журналының 

болуы
66 Жіті инфекциялық сырқаттанушылықпен қатынасуларды есеп-

ке алу журналының болуы
67 Карантинді есепке алу журналының болуы
68 Профилактикалық егулер картасының болуы
69 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы
70 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы
71 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел 

тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы
72 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының 

болуы
73 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына 

тексерілетіндерді тіркеу журналының болуы
74 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының 

болуы
75 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру 

журналының болуы
76 Бала денсаулығы паспортының болуы
77 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы
78 Дайын тағамдардың бракераж журналының болуы
79 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу 

журналының болуы
80 Бұйрықтар мен нұсқаулықтар
81 Тамақ өнімдері нормасының орындалуына бақылаудың болуы
82 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы
83 «С-дəрумендендіру» журналының болуы
84 Дайын тамақ сапасын бақылау журналының болуы 

(бракераждау)
85 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 14-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) жəне 
бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету 

объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілер үшін)
2 Компьютерлерді, дербес компьютерлерді, планшетті 

дербес ноутбуктерді орналастыру (үш нұсқаның бірін 
сақтау –периметр бойымен, қатарлы (2-3 қатарлы) немесе 
орталықтан)

3 Жұмыс орындарында электрмагниттік, электростатикалық 
өрісті зертханалық өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентра-
циясы мен жекеполярлық шу коэффициенті деңгейі 

4 Жарамсыз немесе істен шыққан компьютерлерді сақтауға 
арналған үй-жайлардың болуы 

5 Ақаусыз жылыту, желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы. 
6 Микроклиматтың зертханалық көрсеткіштері.
7 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы 
8 Жарықтың зертханалық көрсеткіштері
9 Жанып кеткен, жарамсыз люминесценттік шамдарды сақтауға 

арналған жеке үй-жайдың болуы 
10 Жуу құралдарын қолданумен жуып тазалауға мүмкіндік 

беретін материалдармен үй-жайлардың əрленуін сақтау
11 Ақаусыз жиһаздың жəне жабдықтың болуы 
12 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы 
Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 15-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында
тексеру парағы

Білім беру объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні) 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы.
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілер үшін)
3 Оқушылар мен тəрбиеленушілердің тұру орнын 

ұйымдастырумен жалпы білім беру ұйымдары мен объектілері 
аумағында ақаусыз қоршаудың болуы

4 Объект аумағында сыртқы жасанды жарықтың, соның ішінде 
санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы 

5 Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ 
объектінің болуы

6 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, 
жолдардың қатты жабындысының болуы

7 Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы
8 Дене шынықтыру жəне спорт алаңшаларының, алаңшаларда 

ойын жəне спорт жабдығының, шағын сəулет нысандарының 
болуы жəне санитариялық-техникалық жаңдайы 

9 Жоңқа араласқан таза құммен толтырылған (тастар, 
шыбықтар, жапырақтар түспеген) секіруге арналған 
шұңқырлардың, жабындысы бар жүгіру жолының болуы 

10 Объектінің жобалық қуатына сəйкес сыныптардың жəне 
оқушылар мен тəрбиеленушілердің тұру орындарының топ-
тастырылуы

11 Спорт залдардың шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған 
шкафтар мен ілгіштердің, орындықтардың болуы.

12 Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық 
құралдарында қоршаушы қондырғылардың болуы

13 Барлық үй-жайларда еден, төбе жəне қабырға беттерінде, 
жабдық беттінде бұзылулардың болуы

14 Жиһаздың жəне жабдықтың, ойын жəне спорт 
алаңшаларындағы жабдықты қоса алғанда, балалардың бойы 
мен жас ерекшеліктеріне сəйкес келуі 

15 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына 
сəйкестігіне шу мен тербеліс деңгейлерінің зертханалық 
өлшеу нəтижелері 

16 Таңбалаудың жəне тəжірибелер жүргізуге арналған 
химиялық реагенттерді, қышқылды жəне сілтіні сақтауға 
арналған жағдайлардың болуы 

17 Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, 
суды бұру жəне суды ағызу жүйелерінің болуы 

18 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық 
қорғау аймағының болуы жəне сақталуы

19 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына 
сəйкестігіне судың зертханалық зерттеу нəтижелері

20 Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды 
сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке үй-
жайлардың болуы

21 Су қыздырғыштарының болуы жəне жарамдылығы
22 Ауыз су режиімінің болуы
23 Əр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық жəне суық су 

өткізілген раковиналардың, қолды жууға жəне кептіруге 
арналған құралдардың болуы

24 Санитариялық-аулалық қондырғылардың, қол жуғыштардың 
болуы

25 Ақаусыз жасанды жарықтың болуы
26 Оқу үй-жайларының, ойын жəне жатын бөлмелердің 

жарық көздерінде реттелетін күн сəулесінен қорғайтын 
құрылғылардың болуы 

27 Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда 
плафондардың болуы

28 Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына 
сəйкестігіне жарыққа зертханалық зерттеу нəтижелері

29 Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға 
арналған жеке үй-жайлардың, кəдеге жарату жөніндегі 
ұйыммен шарттың болуы 

30 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы
31 Ақаусыз желдету жəне ауа баптау жүйелерінің болуы 
32 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптары-

на сəйкестігіне желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу 
нəтижелері 

33 Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкес 
жылыту кезеңінде микроклиматтың зертханалық өлшеу 
нəтижелері 

34 Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша 
орындалған жұмыстар актісінің болуы 

35 Уəкілетті органдардың объектінің апаттылығы туралы 
актілерінің болуы 

36 Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкес дезинфекци-
ялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нəтижелері 

37 Тазалау мүкəммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлардың 
(арнайы орындардың), таңбалаудың болуы 

38 Оқушылар мен тəрбиеленушілер үшін сатып алынған 
өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын 
құжаттардың болуы

39 Москит торының болуы 
40 Жəндіктердің, кеміргіштердің жəне басқа буынаяқтылардың 

болуы
41 Жатын корпустарда қатты жабдықтың, киім сақтауға арналған 

қойма үй-жайларының болуы 
42 Тəулік бойы жұмыс істейтін объектілерде оқушылар мен 

тəрбиеленушілердің шомылу кестесінің болуы 
43 Кір жуу бөлмесінің немесе кір жуу ұйымымен шарттың, 

инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын 
дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванналардың болуы 

44 Төсек жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы, камералық 
дезинфекцияның жүргізілуі 

45 Жеке гигиена заттарының, төсек жабдықтарында таңбалаудың 
жəне жазылмалы кереуеттерді қолданған кезде төсек-
орынның болуы 

46 Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы 
47 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта жəне ас үй ыды-

старында таңбалаудың болуы
48 Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың 

болуы
49 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға 

арналған жағдайлардың болуы
50 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың 

болуы 
51 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ 

өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, 
түпқоймалардың болуы

52 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау
53 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау
54 Өндірілетін өнімнің келешектегі мəзірінің болуы, тамақтану 

рационының келешектегі мəзірге сəйкес келуі
55 Нақты мəзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура 

жинағының болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу
56 Дайындауға жəне өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-

түлік өнімдерінің болуы
57 Тəуліктік сынамалардың болуы жəне сақталуы
58 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 

ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші 
сұрыпты бидай ұны)

59 Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеулер 
нəтижелері

60 Сыртқы ортадан алынған жұғындардың зертханалық зерттеу 
нəтижелері

61 Ас блогы қызметкерлерінде жəне техникалық персонал-
да арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы жəне 
қолданылуы

62 Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді 
аурулардың жəне шағын жарақаттардың болуы

63 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық 
кітапшалардың болуы 

64 Бастауыш мектепте екіленген сабақтардың болуы 
65 Сабақтар арасындағы үзілістерді көрсетумен мектептің сабақ 

кестесінің болуы
66 Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатын 

зертханалық өлшеу нəтижелері, аэроиндер концентрациясы 
мен жекеполярлық шу коэффициенті деңгейі

67 Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы 

68 Медициналық жабдықтың жəне аспаптардың болуы 
69 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағыт-

талған кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы
70 Медқызметкерде егулерді жүргізуге рұқсаттың, егулерді 

жүргізу техникасы ережелеріне, иммундаудан кейін жағымсыз 
жағдайлар дамыған жағдайда қауырт көмек көрсету 
тəсілдеріне оқытудың болуы, құжаттаманы жүргізу (есептік 
нысандарға вакцина туралы мəліметтерді енгізу, қалдық 
иммундық биологиялық препараттарды жою).

71 Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы 
72 Жіті инфекциялық аурулармен қатынасуларды есепке алу 

журналының болуы 
73 Профилактикалық егулер картасының болуы 
74 Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы 
75 Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың 

қозғалысы журналының болуы 
76 Манту сынамасын тіркеу журналының болуы 
77 Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел 

тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы
78 Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-

оң нəтижелі тұлғаларды тіркеу журналының болуы 
79 Поствакциналы асқынулар журналының болуы 
80 Тұрақты жəне ұзақ мерзімді медиицналық қарсы көрсетілімдер 

журналының болуы 
81 Ашық флакондар жəне вакцина қалдықтарын жою 

журналының болуы 
82 Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының 

болуы 
83 Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына 

тексерілетіндерді тіркеу журналының болуы 
84 Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының 

болуы 
85 Педикулезге, қышымаға жəне дерматомикозға тексеру 

журналының болуы 
86 Бала денсаулығы паспортының болуы 
87 Тəуекел тобындағы балалар тізімінің болуы
88 Студенттерді флюорографиялық тексеруді есепке алу 

журналының болуы 
89 Флюорографиялық оң нəтижелі тұлғаларды есепке алу 

журналының болуы
90 Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы 
91 Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы 
92 Тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексеру-

лер журналының, мамандар актілерінің болуы 
93 Оқушылардың (тəрбиеленушілердің) жеке медициналық 

карталарының болуы
94 Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу 

журналының болуы 
95 Шикі өнімге арналған бракераж журналының болуы 
96 Дайын тағам сапасын бақылау (бракераж) журналының болуы 
97  «С-дəрумендендіру» журналының болуы
98 Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын 

бақылау тізбесінің болуы
99 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы 
Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 16-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін жəне өткізетін қоғамдық тамақтану 
объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық 

қорытындының (келісімнің) болуы
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
3 Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің 

тіршілік əрекетінің болмауы
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған 

жапқыштары бар контейнерлердің болуы
5 Санитариялық-аулалық қондырғылардың немесе 

биодəретханалардың, қол жуғыштардың болуы
6 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы
7 Ауыз судың зертханалық көрсеткіштерінің қолданыстағы 

гигиеналық нормативтерге сəйкестігі
8 Су қыздырғыштарының болуы
9 Ақаусыз су бұру жүйелерінің болуы

10 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы
11 Залдарда шу деңгейінің қолданыстағы гигиеналық норматив-

терге сəйкестігі
12 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы
13 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нор-

мативтерге сəйкес келуі
14 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы
15 Ас блогында шамдарда қорғаныс арматурасының, ылғалды-

қорғаныш шамдарының болуы
16 Москит торларының болуы
17 Тербеліс деңгейі өлшеулерінің сəйкестігі
18 Салқын тағамдарды, жұмсақ балмұздақты дайындауға 

арналған цехтарда, кондитерлік цехтарда бактерицидтік 
шамдардың жəне үй-жайларды бактерицидтік шамдармен 
өңдеу кестесінің болуы

19 Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта, ыдыстарда, 
ыдыс-аяқта крем қосылған кондитерлік өнімдерді өндірген кез-
де технологиялық процесс сатылары бойынша таңбалаудың 
болуы

20 Асхана жəне ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге жəне сақтауға 
арналған жағдайлардың болуы

21 Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куəландыратын құжаттардың 
болуы

22 Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау
23 Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау
24 Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ 

өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, 
түпқоймалардың болуы

25 Жұмыртқаларды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстың 
болуы

26 Тыйым салынатын тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 
ішінде жоғары немесе бірінші сорттағы фортифика циялан-
баған бидай ұны)

27 Жартылай фабрикаттардың, аспаздық өнімдердің қауіпсіздік 
көрсеткіштерін органолептикалық бағалауды жүргізу бойынша 
журналдың болуы

28 Дайын өнімді, жартылай фабрикаттарды жіберу кезінде өңдеу 
уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін көрсетумен 
таңбалаудың болуы

29 Құрылыс жəне өнеркəсіп объектілерінен басқа, 
ұйымдастырылған ұжымдарда келешектегі мəзірдің болуы

30 Санитариялық тораптарда қолды жууға арналған 
заттардың, бір рет пайдаланатын сүлгілердің немесе электр 
орамалдарының болуы

31 Персоналға арналған сантораптадезинфекциялаушы 
кілемшенің болуы

32 Арнайы киімнің, ауыстыру аяқ-киімінің жəне бір рет пайдала-
нылатын қолғаптардың болуы жəне қолданылуы

33 Арнайы киімді жуу жəне дезинфекциялау жабдығының немесе 
кір жуу орнымен шарттың болуы

34 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық 
кітапшалардың болуы

35 Қызметкерлерде іріңді аурулардың жəне шағын 
жарақаттардың болмауы

36 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамала-
рын зертханалық зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы 
заттардың жұғындарының, сынамаларының көрсеткіштері

37 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы
38 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 

жабдықталған орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған орын» жазбасының немесе белгісінің 
болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орын-
дарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусын-
дар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 

27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Тамақ өнімін өндіретін объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
   (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжай__________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық 

қорытындының (келісімнің) болуы
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
3 Өндірілетін өнімге бекітілген нормативтік жəне/немесе 

техникалық құжаттаманың болуы
4 Жаңа өнім түрін шығарған кезде мемлекеттік тіркеудің болуы
5 Үй-жайлар жинағымен санитариялық рұқсат беру үлгісіндегі 

тұрмыстық үй-жайлардың болуы (жоғары, жеке жəне арнайы 
киім мен аяқ-киімге жеке гардеробтар, таза киімді сақтауға 
арналған бөлме, арнайы лас киімді қабылдауға арналған үй-
жай, душ жəне қол жууға арналған раковиналар, киім мен аяқ-
киімге арналған кептіргіштер, кір жуу бөлмесі (орталықтан жуу 
болмаған жағдайда))

6 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 
бар контейнерлердің болуы

7 Суды сақтауға арналған жинаушы резервуарлардың болуы
8 Ауыз су жəне техникалық су жүйесіне арналған айыру 

таңбасының болуы
9 Ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы
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(Жалғасы. Басы 26-34-беттерде) 

(Жалғасы 36-бетте) 

10 Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі 
болмаған кезде су қыздырғыштарының болуы

11 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы
12 Өндірістік үй-жайларда ағынды суларды жинауға арналған 

торлардың болуы
13 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы
14 Өндірістерде жарық беру көздерінде шаңды, ылғалды 

бөлуге байланысты, ылғалды-шаңнан қорғайтын арнайы 
жарықтандыру арматурасының болуы

15 Табиғи жəне жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

16 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы
17 Өндірістік үй-жайлардың, құралдар мен жабдықтың шу, электр 

магниттік сəулелену көрсеткіштерінің сəйкестігі
18 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы
19 Үй жайларда қабырғаларда, төбеде зеңнің болмауы 
20 Тазалау құралдарында таңбалаудың болуы жəне оның дұрыс 

сақталуы
21 Дезинфекциялаушы кілемшелердің болуы
22 Жуу, дезинфекциялаушы құралдардың болуы
23 Өндіріс шикізатына, өніміне кіріс бақылаудың болуы 
24 Қауіпсіздігін растайтын құжаттардың (сертификаттар, де-

кларация, ветеринариялық құжаттар жəне т.б.), жаңадан са-
тып алынған өнімге (құрылыс материалдары, жабдықтар, 
мүкəммал, технологиялық жабдық жəне т.б.), өндірістік 
шикізатқа, қосалқы материалдарға ілеспе құжаттардың болуы

25 Алкоголь өнімдерін, күштілігі кемінде он екі пайызды құрайтын 
сырадан жəне алкоголі аз ликер-арақ өнімдерінен басқа, 
қаңылтыр ыдысқа, пластикалық ыдысқа құюға жол бермеу

26 Əрбір өндірістік үй-жайда, санторапта, тұрмыстық үй-жайда 
қолды жууға арналған заттардың, бір рет пайдаланатын 
сүлгілердің немесе электр орамалдарының болуы

27 Істен шыққан газ разрядты шамдардың жəне сынаппен 
толтырылған өлшеуіш құралдарының болмауы 

28 Технологиялық жабдықтан, мүкəммалдан, қосалқы матери-
алдардан алынған жұғындар көрсеткіштерінің нормативтерге 
сəйкестігі

29 Бір жыл бойы пастерлеу жəне стерилдеу циклі 
термограммасының болуы

30 Əрбір дайын жартылай фабрикаттардың партиясына тұздау 
күнін көрсетумен биркамен таңбалаудың болуы

31 Өңдеу уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін, партия 
номерін, өңдеу ауысымын көрсетумен жүкқұжаттардың немесе 
басқа құжаттардың болуы

32 Қойма үй-жайларында жəне тоңазытқыш жабдықтарында 
бақылау-өлшеуіш құралдарының болуы

33 Бақылау-өлшеуіш құралдарының температурасын жəне 
ылғалдылығын бақылау журналының болуы

34 Тамақ өнімдерін ерекше сақтау жағдайларының болуы жəне 
сақтау

35 Қауіпті өнімді анықтаған жағдайда жою актісінің болуы
36 Қызметкерлерде іріңді аурулардың жəне шағын жарақаттардың 

болмауы
37 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 

орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған орын» жазбасының немесе белгісінің болуы; 
темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орындарда 
ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

38 Арнайы киімді, ауысым аяқ-киімін, жеке қорғану құралдарын, 
бір рет қолданылатын қолғаптарды сақтауға жəне қолдануға 
арналған жағдайлардың болуы

39 Сүзгілеу материалдарынан, өндірісте қолданылатын жабдықтан 
жұғын көрсеткіштерінің сəйкестігі

40 Технологиялық процесс барысында қолданылатын жабдықта 
пломбалаудың жəне таңбалаудың болуы

41 Балық өңдеу өнеркəсібі үшін сары стафилококкқа 
қолданылатын майдың, тұздықтың зертханалық көрсеткіштері

42 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық 
оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық кітапшалардың 
болуы 

43 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамала-
рын зертханалық зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы 
заттардың жұғындарының, сынамаларының көрсеткіштері

44 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 
ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты 
бидай ұны)

45 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы
46 Тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған тасымалдау үшін 

қажетті температураны ұстап тұратын жабдықпен жəне 
температуралық режимнің жəне ылғалдылық деңгейінің тиісті 
параметрлеріне сəйкес келетін бақылау өлшеу құралдарымен 
жабдықталған арнайы көлік құралының жəне көлік жабдығының 
болуы

47 Тамақ өнімдерінің таңбасына қойылатын талаптардың 
сақталуы

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 18-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Көтерме жəне бөлшек сауда объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитаритариялық-эпидемиологиялық 

қорытындының (келісімнің) болуы
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
3 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізу 

жөніндегі шарттың болуы
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 

бар контейнерлердің болуы
5  Объект ғимаратына кіре-берісте жəне базарларда сауда 

қатарларының бір сызығы бойында қоқысқа арналған 
урналардың болуы

6 Кіру жолдарының, жаяужолдар мен жүк түсіру алаңдарында 
қатты жабындының болуы

7 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйесінің 
болуы

8 Су көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі
9 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы

10 Ақаусыз жарық жүйелерінің болуы
11 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы
12 Микроклимат параметрлерінің нормативтерге сəйкес келуі
13 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы
14 Залдарда шу деңгейінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес 

келуі
15 Тазалау мүкəммалының, таңбалаудың болуы, сондай-ақ 

дəретханаларға арналған жеке тазалау құралдарының болуы
16 Қойма үй-жайларында, сауда залдарында, жəне тоңазытқыш 

камераларында, жемістер мен көкөністерді сақтауға арналған 
тоңазытқыш камераларында жəне басқа тамақ өнімдерінде 
бақылау-өлшеуіш құралдарының болуы

17 Өңдеу уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін 
көрсетумен дайын өнімді, жартылай фабрикаттарды жіберген 
кезде таңбалаудың болуы

18 Тамақ өнімдерінің тауар көршілестігін сақтау 
19 Бөлшектеп салынбаған тамақ өнімдерін жіберген кезде 

қысқыштардың, қалақтардың, бір реет пайдаланылатын 
қолғаптардың болуы

20 Шикізат пен өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын 
құжаттардың болуы

21 Өнімнің жарамдылық, сақтау мерзімін жəне өнім түрін 
көрсетумен таралық орнында таңбалау заттаңбасының 
(жапсырманың) болуы жəне оны жарамдылық (сақтау) мерзімі 
аяқталғанға дейін өнімді толық пайдаланылғанға дейін сақтау

22 Тамақ өнімдерінің көтерме саудасы объектілері үшін өндірістік 
бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы

23 Қолды жууға арналған заттардың, бір рет пайдаланатын 
сүлгілердің немесе электр орамалдарының болуы

24 Персоналда алдын ала, мерзімдік жəне профилактикалық 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың болуы

25 Шикізат жəне дайын өнім сынамалары, сыртқы орта 
объектілерінен, дезинфекциялаушы құралдардан, өндірістік 
үй-жайлардың жұмыс аймағы ауасынан алынған жұғындар 
көрсеткіштерінің сəйкестігі

26 Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның 
ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты 
бидай ұны)

27 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 
орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған орын» жазбасының немесе белгісінің болуы; 
темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орындарда 
ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

28 Өнімнің бақылануын қамтамасыз ететін тауарға ілесетін 
құжаттардың болуы

29 Тамақ өнімін алуды жəне жоюды растайтын құжаттардың бо-
луы (жою актісі, алу актісі)

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 19-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға жəне көлік құралдарына 
(теміржол, су, əуе); иондаушы сəулелену көздерін, қауіпті химиялық жəне уытты 
жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға жəне көлік құралдарына 

(теміржол, автомобиль, су жəне əуе) қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы.

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 
(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру, 
жарық, жылыту, желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы.

4 Зертханалық зерттеу нəтижелері: қоршаған орта объектілерінің, 
дезинфекциялаушы құралдардың сынамалары (жұғындары)

5 Ауыз су сапасының санитариялық-химиялық жəне 
бактериологиялық көрсеткіштер бойынша қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

6 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

7 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге 
сəйкес келуі

8 Табиғи жəне жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің 
қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі

9 Төсек жабдықтарымен қамтамасыз етілуі (тысқабы бар матрац 
жəне жастық, маусымдық көрпе), төсек-орын жабдықтары (жай-
ма, көрпе тысы, жабық түрдегі жастық тыс жəне сүлгі) жəне 
камералық өңдеу еселігін сақтау 

10 Таза жəне пайдаланылған төсек-орынды жеке сақтауға 
арналған орындардың болуы 

11 Аса қауіпті жəне карантиндік аурулармен ауыратын науқас-
тарды анықтау жағдайына індетке қарсы жинағының болуы

12 Қауіптілік белгісінің жəне таңбалаудың болуы
13 Көлік ыдысында (қауіпті жүкті тасымалдауға арналған) 

қауіптілік белгісінің болуы. Ыдыстың конструкциясына, дайын-
дау, тазалау жəне залалсыздандыру ерекшелігіне қойылатын 
талаптардың сақталуы 

14 Тасымалдаудың қауіпсіздігін растайтын апаттық картаның, 
сəйкестік сертификатының болуы 

15 Биологиялық препараттарды тасымалдауға арналған жəне 
тірі микроағзалар штаммдары бар пломбаланған металлды 
ыдыстың болуы (бактар, бикстер) (бактериялар, вирустар, рик-
кетсиялар, паразиттер, саңырауқұлақтар, олардың рекомбина-
циялары, генетикалық түрлендірілген микроағзалар)

16 Қосымша қорғанысы бар қауіпті жəне əр түрлі жүктемені 
ұстайтын жүктерді тасымалдауға арналған арнайы 
контейнерлердің болуы (деңгейі заттың қауіптілік дəрежесімен 
анықталатын) 

17 Қазақстан Республикасында рұқсат берілген жуу жəне дезин-
фекциялаушы құралдардың болуы жəне қолданылуы 

18 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды жүргізуге 
шарттың болуы 

19 Əуе кемесіне ауыз суды құю жөніндегі жəне жүргізілген дезин-
фекция туралы журналдардың болуы жəне жүргізілуі 

20 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің жəне басқа жеке қорғану 
құралдарының болуы жəне қолданылуы 

21 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемиоло-
гиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ве-
домство бөлімшесімен келісілген кезеңдік медициналық қарап 
тексерулерге жататын тұлғалар тізімінің болуы

22 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн 
сақтаумен декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында 
медициналық кітапшалардың, сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат 
туралы белгісінің болуы 

23 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен 
немесе жұмыс берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық 
медициналық ұйыммен бірлесіп əзірленген жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен келісілген 
анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек жағдайын жақсарту 
жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

24 Өндірістік жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған қоқыс 
жинау жəшіктерінің болуы 

25 Алынбалы мүкəммалмен, гигиена жəне қызмет көрсету құрал-
дарымен, медициналық дəрі қобдишаларымен жəне зембіл-
дермен, таңбаланған тазалау құралдарымен қамтамасыз етілуі

26 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі 
құжаттардың болуы жəне оның орындалуы 

27 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы жабдықталған 
орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын қолдануға 
арналған орын» жазбасының немесе белгісінің болуы; 
темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орындарда 
ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 20-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Көлік құралдарына (əуе, теміржол, су, автомобиль) жəне жолаушыларға қызмет 
көрсету объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Санитариялық-қорғаныш аймағының болуы жəне сəйкестігі, 

аумақты аймақтандыру 
2 Сумен қамтамасыз ету, суды бұру, жарықтандыру, жылумен 

қамтамасыз ету, желдету, ауа баптау, жылыту жүйелерінің 
жұмыс күйде болуы (көзбен көріп бақылау) 

3 Өндірістік үй-жайлардан тазалау жəне суды бұру 
ағындарының болуы жəне сəйкестігі 

4 Объект аумағында тұрмыстық қоқыстың болмауы, қоқысты 
жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлерді орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы

5 Объектіні құру жəне күтіп ұстау, үй-жайлардың жинағы жəне 
санитариялық-техникалық жағдайы, пайдалану жағдайлары 
бойынша талаптардың сақталуы 

6 Құрастырылған жəне халықтың санитариялық-эпидемио-
логиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
ведомство бөлімшесімен келісілген кезеңдік медициналық 
қарап тексерулерге жататын тұлғалар тізімінің болуы

7 Міндетті медициналық қарап тексерулердің жəне зертханалық 
зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігн 
сақтаумен декреттелген тұлғаларда жұмыс орнында 
медициналық кітапшалардың, сондай-ақ онда жұмысқа рұқсат 
туралы белгісінің болуы 

8 Кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен 
немесе жұмыс берушінің орналасқан жері бойынша аумақтық 
медициналық ұйыммен бірлесіп əзірленген жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен келісіл-
ген анықталған науқастарды сауықтыру, еңбек жағдайын 
жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары 

9 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

10 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге 
сəйкес келуі

11 Инфрадыбыс параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге 
сəйкес келуі

12 Шу параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сəйкес келуі.
13 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге 

сəйкес келуі.
14 Табиғи жəне жасанды жарықтың қолданыстағы нормативтер-

ге сəйкес келуі
15 Құрамында сынабы бар құралдар мен жабдықты 

тасымалдауға жəне сақтауға арналған тығыз жабылатын 
ыдыстардың болуы 

16 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
жүргізуге шарттың болуы 

17 Қажетті жабдықпен, медициналық дəрі қобдишасымен 
жабдықталуы.

18 Ауыз су сапасының санитариялық-химиялық жəне бактерио-
логиялық көрсеткіштер бойынша қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

19 Жеке гигиенаны сақтау жағдайларының болуы 
20 Өндірістік бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу жөніндегі 

құжаттардың болуы жəне оның орындалуы 
21 Қауіпті жүктерді артуға жəне түсіруге арналған арнайы бөлін-

ген жəне жабдықталған орындардың болуы (газдың қысымы-
мен тығыздалған, сұйытылған жəне ерітілген жарыл ғыш мате-
риалдар, өздігінен жанатын заттар, тез тұтанғыш сұйықтықтар 
мен қатты заттар, тотықтырғыш заттар, күйдіргіш жəне 
коррозиялық заттар, улы заттар, радиоактивті материалдар)

22 Тазалау құралдарының болуы жəне оны сақтауға арналған 
жағдайлардың болуы

23 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған 
санитариялық қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

24 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
жабдықталған орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған орын» жазбасының немесе белгісінің 
болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орын-
дарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусын-
дар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 21-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Радиациялық қауіпті объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 Объектілерге, радиоактивті заттарды жəне ядролы материал-

дарды, иондаушы сəулелеу көздері (бұдан əрі – ИСК) 
бар құрылғылар мен қондырғыларды жəне радиоактивті 
қалдықтарды (бұдан əрі – РАҚ) тасымалдауға арнайы арналған 
көлік құралдарына халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган берген 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 

2 ИСК жұмсау тəртібін регламенттейтін нормативтік-басқару-
шылық құжаттардың болуы жəне сəйкестігі жəне радиациялық 
қауіпсіздікті сақтау:
1) радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық;
2) радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлғаға);
3) апаттық жағдайларда персонал іс-қимылы бойынша 
нұсқаулық; 4) ықтимал апаттарды ескерту жəне жою бойынша 
нұсқаулықтар жəне жоспар;

2 5) персоналды жəне халықты радиациялық апаттан жəне оның 
салдарынан қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары (І жəне ІІ 
санаттағы радиациялық-қауіпті объектілер үшін);
6) ИСК-мен жұмыс жасауға рұқсат берілген тұлғалардың 
бекітілген тізімі («А» жəне «Б» тобының персоналы);
7) радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы басшының бұйрығы;
8) ИСК-ны есепке алуға жəне сақтауға жауапты болатын 
тұлғаны тағайындау туралы басшының бұйрығы;
9) ұйымның келісілген радиациялық-гигиеналық паспортының 
болуы.

3 Жұмыс санатына, классына байланысты санитариялық-
қорғаныш аймағын жəне қарау аймағын күтіп-ұстауға жəне 
режиміне қойылатын талаптарды сақтау:
1) рұқсат берілмеген объектілерді орналстырудың жоқтығы;
2) абаттандырудың жəне жасылдандырудың болуы;
3) радиоактивті заттардың апаттық төгілуі жағдайына қарау 
аймағында қорғаныс іс-шараларын қамтамасыз ету.

4 Объектінің құрылғысына жəне күтіп ұстауға, үй-жайлардың 
санитариялық-техникалық жағдайына жəне технологиялық 
жабдығына қойылатын талаптарды сақтау:
1) ИСК-мен жұмыс сыныбының үй-жайлардың мақсаттылығына 
сəйкестігі;
2) үй-жайлардың ішкі əрленуінің сəйкестігі;
3) үй-жайлардың технологиялық жəне қосалқы жабдықтың 
болуы жəне ИСК-мен жұмыс классына сəйкестігі;
4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы жəне сəйкестігі;
5) санөткізгіштердің жəне санитариялық шлюздердің болуы 
жəне сəйкестігі.

5 Ақаусыз желдету, сумен қамтамасыз ету, жарық, жылыту жəне 
кəріз жүйелерінің болуы

6 ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, қолдануға жəне есептен 
шығаруға қойылатын талаптарды сақтау:
1) ИСК паспорттарының (сертификаттар) жəне басқа ілеспе 
құжаттардың болуы;
2) кіріс-шығыс журналының болуы жəне жүргізу;
3) ИСК-ны қабылдау-тапсыру актілерінің болуы;
4) радионуклидтік ИСК беруге талаптардың, радионуклидтік 
ИСК-ны шығындау жəне есептен шығару туралы актілердің 
болуы;
5) түгендеу актісін ресімдеумен СК-ға түгендеуді жүргізу;
6) ИСК-ны уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың 
немесе арнайы бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
7) ИСК сақтауға арналған құрылғының болуы жəне сəйкес келуі.

7 Радиоактивті қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, 
тасымалдауға жəне көмуге қойылатын талаптарды сақтау:
1) РАҚ-тың бекітілген айналу схемасының болуы;
2) РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты адам 
туралы бұйрықтың болуы;
3) қатты жəне сұйық РАҚ-ты жинауға арналған арнайы жинау 
контейнерлерінің жəне ыдыстарының болуы;
4) РАҚ-ты уақытша сақтауға арналған жеке үй-жайлардың 
немесе арнайы бөлінген орындардың болуы жəне сəйкес келуі;
5) уақытша сақтау орындарында РАҚ-ты сақтау ережелері 
жəне ұстау мерзімдерін сақтау;
6) РАҚ-ты тасымалдауға арналған арнайы құралдардың болуы;
7) РАҚ-ты есепке алу журналын жүргізу.

8 Объектіде жəне одан тыс жерде иондаушы сəулелеу көздерін 
пайдалануға, физикалық қорғауға жəне иондаушы сəулелеу 
көздерінің қозғалысын бақылауды ұйымдастыруға қойылатын 
талаптарды сақтау. Қажетті орындарда радиациялық 
қауіптілік белгілерінің, жүргізілетін жұмыс классының 
сілтеуіштерінің, қорғаныс технологиялық жабдыққа, ИСК-ны 
сақтауға жəне тасымалдауға арналған құралдарға, жеке жəне 
ұжымдық радиациялық қорғаныш құралдарына техникалық 
жарамдылығы туралы актілерімен дайындаушы зауыттардың 
құжаттамасының болуы 

9 Персоналдың радиациялық қауіпсіздік бойынша талаптарын 
сақтауы:
1) радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша персоналдың 
арнайы дайындығын растайтын құжаттардың болуы;
2) журналда тіркеумен радиациялық қауіпсіздік бойынша 
нұсқаулықты жүргізу;
3) жеке дозиметрлердің болуы жəне қолдануы; 
4) персоналдың көшпелі жəне жеке радиациялық қорғаныш 
құралдарының болуы жəне сəйкестігі;
5) туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесінің болуы.

10 Арнайы киімнің, персоналды жеке қорғау құралдарының 
жиынына, сапасына жəне ауыстыруға қойылатын талап-
тарды сақтау. Арнайы киімнің, арнайы аяқкиімнің, жеке 
қорғану құралдарының радиоактивті ластануына бақылауды 
ұйымдастыру (бақылауға арналған жабдықтың болуы, жауапты 
тұлғамен журналды жүргізу). 

11 Ақаусыз жергілікті тарту-сору желдету жүйесінің, сондай-ақ 
ақаусыз жергілікті желдетудің, технологиялық процестерді 
ескерумен сорудың болуы

12 Ақаусыз ауа немесе ауа-жылу бүркеулерінің жəне жеткілікті 
санының болуы

13 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың болуы жəне 
объектінің қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына жəне 
зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыста 
ауысымдық үзіліс уақыты ішінде ең жоғары жүктеме кезінде 
оның рұқсат беру мүмкіндігіне байланысты үй-жайлар ауда-
нына қарай құрамының жəне жабдықтарының сəйкестігі (жы-
лыту жəне демалыс бөлмелері, гардероб, душ кабиналары, 
дəретханалар, жуыну бөлмелері, ауыз сумен қамтамасыз 
ету, кептіру, шаңсыздандыру жəне арнайы киімді сақтау 
құрылғылары)

14 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда ақаусыз сору-сыртқа 
тарту жəне автономды желдету жүйелерінің, сондай-ақ ақаусыз 
жəне орталықтандырылған не жергілікті суық жəне ыстық су-
мен, жылумен қамтамасыз ету, кəріз жүйелеріне қосылған 
жүйелердің болуы

15 Ақаусыз жабдықтың болуы жəне душ, жуыну бөлмелерінде, 
гардероб, дəретхана, арнайы киімді сақтауға арналған үй-
жайларда қабырғаларды жəне едендерді əрлеу сəйкестігі 

16 Ақаусыз кептіргіштердің жəне арнайы киімге жəне аяқ-киімге 
арналған шаңсыздандыру құрылғыларының болуы, гарде-
робта жеке жəне арнайы киімді бөлек сақтауға арналған 
жағдайларды сақтау

17 Жинақталған алғашқы көмек көрсету дəрі қобдишаларының 
болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулығы бар дезактивтендіретін 
құралдар қорының болуы

18 Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің 
тіршілік əрекетінің болмауы

19 Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптілігі 1 жəне 2 кластағы 
заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде 
санитариялық рұқсат беру үлгісіндегі гардеробтармен бірге 
душтың көзделуі 

20 Эпидермофитиямен ауыратын адамдар үшін жұмыс аяқ киімін 
күнделікті дезинфекциялайтын жəне кептіретін арнайы үй-
жайдың болуы

21 Сүзгілерді шаңнан тазалауға арналған ақаусыз қондырғының 
болуы жəне олардың қарсыласуын, жууға арналған 
қондырғыны, жартылай маскаларды дезинфекциялау жəне 
кептіруді бақылау, тығыздағыштарға күтім жасау 

22 Ауыр, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдай-
ларында жұмыс істейтін тізімге сəйкес қызметкерлерге жүргізілген 
міндетті кезеңдік медициналық қарап тексеру нəтижелері бой-
ынша қорытынды актінің ұсынымдарын орындауды растайтын 
құжаттардың, қорытынды актіге қосымшаның болуы

23 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

24 Ауа температурасының қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі 

25 Қатысты ауа ылғалдылығының қолданыстағы гигиеналық нор-
мативтерге сəйкестігі 

26 Ауа қозғалғыштығының қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі 

27 Жылу сəулелену қарқындылығының қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

28 Электромагниттік сəулелену параметрлерінің қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 

29 Шу параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтер-
ге сəйкестігі

30 Тербеліс параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі

31 Лазерлік сəулеленудің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі 

32 Аэроиндердің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігі

33 Табиғи жəне жасанды жарықтың қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

34 Ауыз су сапасының қолданыстағы гигиеналық нормативтер-
ге сəйкестігі

35 Құрал-саймандық радиациялық бақылаудың қолданыстағы 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

36 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен 
немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту 
желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын тар-
ту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (немесе) 
темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

37 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық 
процесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды 
орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын 
енгізудің нақты шарттарын ескерумен бекітілген өндірістік 
бақылау бағдарламасының болуы

38 Анықталған бұзушылықтарды жоюға жəне халықтың өмірі мен 
денсаулығына қауіптің туындауына жол бермеуге бағытталған 
шараларды қолданудың уақытылығы мен толықтығын растай-
тын құжаттардың болуы 

39 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған 
санитариялық қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

40 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 22-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Көліктегі қоғамдық тамақтану объектілеріне (теміржол, əуе, су жəне автомобиль), 
борттық тамақтану объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы__________________________________________
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1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

(келісімнің) болуы. Объектінің жинағы, жоспарлануы жəне 
мақсаттылығы бойынша сəйкестігі.

2 Объект аумағында тұрмыстық қоқыстың жоқтығы, қоқысты 
жəне тамақ қалдықтарын жинауға арналған жапқыштары бар 
контейнерлерді орнатуға арналған оқшаулы алаңның болуы

3 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету, су бұру, 
жарық, жылыту, желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы.

4 Технологиялық, өндірістік жабдықтың жəне санитариялық-
техникалық құралдардың ақаусыздығы

5 Үстелдерді жəне турайтын мүкəммалды таңбалаудың болуы, 
турау құралдарының қағидаларын жəне сақталуын сақтау

6 Дайын тағамды, оралған борттық тамақты жіберу кезінде 
өңдеу уақыты мен күнін, соңғы жарамдылық мерзімін 
көрсетумен таңбалаудың болуы

7 Шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігін, сəйкестігін, 
бақылануын растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктің, сəйкестік туралы декларацияның, 
сəйкестік туралы сертификаттың болуы)

8 Өндірістік бақылауды жəне оның орындалуын ұйымдастыру 
жəне жүргізу бойынша құжаттардың болуы

9 Жуу жəне дезинфекциялаушы құралдардың болуы
10 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 

жүргізуге шарттың болуы

11 Тазалау құралдарының болуы, олардың таңбалануы, сондай-
ақ дəретханалар үшін жеке тазалау мүкəммалының болуы

12 Салқын тағамдарды жəне кондитерлік өнімдерді дайындауға 
арналған цехтарда бактерицидтік шамдардың болуы жəне 
жарамдылығы

13 Бактерицидтік шамдардың жұмысы журналының болуы жəне 
жүргізу 

14 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап 
тексерудің жəне жұмысқа рұқсаттың, персоналды гигиеналық 
оқытудың болуы

 15 Арнайы киімнің болуы жəне жинақталуы
16 Қол жууға арналған заттардың, бір рет қолданылатын 

ораламдардың немесе электрлі орамалдың болуы 
17 Арнайы киімді орталықтан жууға арналған жабдықтың бо-

луы немесе арнайы киімді жуу жөніндегі мамандандырылған 
ұйымен шарттың болуы

18 Шикізат жəне дайын өнім сынамаларын, ауыз су сынамала-
рын зертханалық зерттеу нəтижелері, дезинфекциялаушы 
заттардың жұғындарының, сынамаларының көрсеткіштері

19 Зертханалық-аспаптық зерттеулердің нəтижелері (жарық, 
микроклимат, желдету)

20 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған 
санитариялық қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

21 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
жабдықталған орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған орын» жазбасының немесе белгісінің 
болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орын-
дарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусын-
дар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 23-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Көліктегі қоғамдық тамақтану объектілеріне (теміржол, əуе, су жəне автомобиль), 
борттық тамақтану объектілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
   (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Өндірістік жəне шаруашылық аймақтың болуы
3 Аумақтың абаттандырылуы (объект аумағында қатты 

жабындының болуы, қоқыстың болмауы)
4 Қоқыс контейнерлерін орнатуға, ыдыстарды сақтауға 

арналған алаңның болуы, оны орналастыруға, қалдықтарды 
шығаруға қойылатын талаптарды сақтау 

5 Сумен қамтамасыз етудің жер асты көзіне арналған 
санитариялық қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 
(орталықтандырылмаған су болғанда)

6 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің 
болуы

7 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 
аудандарда санитариялық-аулалық қондырғылар 
шұңқырларының, септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау

8 Айрықша бояуы бар техникалық жəне ауыз суға арналған 
жеке су құбырларының болуы 

9 Ағынды суларды ашық су қоймаларына төгер алдында таза-
лау құрылыстарының болуы жəне дұрыстығы 

10 Бракталған шикізат, материалдар мен реактивтер партиясын-
да таңбалаудың болуы 

11 Бракталған шикізат, материалдар мен реактивтерді сақтауға 
арналған жеке үй-жайлардың болуы 

12 Дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, 
түпқоймалардың болуы 

13 Қоймада уытты жəне тез жанғыш заттарды сақтауға арналған 
жеке үй-жайдың (аймақтың) болуы

14 Өндірістік жəне қойма үй-жайларында ауа температурасын 
жəне қатысты ылғалдылықты бақылау журналының болуы 
жəне жүргізілуі 

15 Өндірістік үй-жайларды орналастыру бірізділігн сақтау 
16 Үй-жайлардың ішкі əрлеуінде ақаулардың, саңылаулардың, 

жарықтардың жоқтығы 
17 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеру 

жүргізуді бойынша құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың болуы 

18 Жоғары, жеке жəне санитариялық киім мен аяқ-киімге жеке 
гардеробтар, таза киімді сақтауға арналған бөлме, ар-
найы лас киімді қабылдауға арналған үй-жай, душ жəне қол 
жууға арналған раковиналар, киім мен аяқ-киімге арналған 
кептіргіштер, кір жуу бөлмесінің болуы

19 Арнайы киімнің, ілгіштердің немесе аяқ-киімді сақтауға, 
қоюға арналған ашық шкафтардың болуы. Жұмыс істейтін 
персоналдың санына жеке жəне арнайы киімді жеке сақтауға 
арналған орын санының жеткіліктілігі 

20 Медициналық пунктінің болуы
21 Шикізаттың, қосалқы материалдардың, реактивтердің кірісін 

бақылау журналының болуы жəне жүргізілуі 
22 Əрбір шикізат түріне, қосалқы материалдарға, реактивтер-

ге, өндірілетін өнімге бекітілген нормативтік жəне/немесе 
техникалық құжаттаманың болуы 

23 Шикізаттың жəне қолданылатын өнімнің қауіпсіздігін жəне 
сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік, сəйкестігі туралы декларация)

24 Өнімнің (тауардың) таңбалануы
25 Тұтынушылық тараның, дайын өнім орамасының бітеулігі, 

бүтіндігі, ластанбауы 
26 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық 

процесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды 
орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын 
енгізудің нақты шарттарын ескерумен бекітілген өндірістік 
бақылау бағдарламасының болуы

27 Шикізат сынамаларының, дайын өнімнің, жұғындардың, 
судың, ауаның, дезинфекциялаушы құралдардың, стерилдікке 
сынамалардың зертханалық зерттеу нəтижелерінің, желдету, 
шу, микроклимат, жарық тиімділігіне зертханалық-аспаптық 
өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

28 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шаралардың 
уақытылы жүргізілуін растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы

29 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен 
немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту 
желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын тар-
ту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (немесе) 
темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

30 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі 
бұйымдарын тұтынудың зияны туралы, сусындар мен тағамды 
қолдануға салынған тыйым туралы ақпараттың болуы 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 24-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Адамдар уақытша тұратын объектілеріне қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы, оның көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлардың 
(вахталық кенттер) қуаттылығына, орналасуына, құрамына, 
жинағына жəне жабдықталуына сəйкестігі 

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 
(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

3 Жер төле жəне цоколь қабаттарында тұрғын үй-жайлардың 
болмауы 

4 Тұрғын бөлмелердің бір адамға ауданын (кеміде 6 м2) сақтау 
5 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған 

жапқыштары бар контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа 
кіре-берісте аяқ-киімді тазалауға арналған құрылғыны 
орналастыру үшін оқшаулы алаңның болуы 

6 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы
7 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің, санитариялық-

техникалық құрылғылар мен аспаптардың болуы. 
Кəріздендірілмеген аудандарда ғимаратқа 25 метрден 
жақын емес арақашықтықта су өтпейтін шұңқыры бар 
аула дəретханаларының болуы. Қоқыс төгуге арналған 
шұңқырдың, септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау, оларды 
дезинфекциялау

8 Ғимарат үй-жайларында жергілікті жəне жалпы жасанды 
жарық жүйелерінің ақаусыз жағдайының болуы 

9 Ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы 
10 Ақаусыз желдету, ауа баптау жүйелерінің болуы 
11 Қонақүй дəретханаларында қолды сүртуге арналған электр 

сүлгілерінің немесе жеке майлықтардың, жуу құралдарының, 
дəретхана қағазын ұстағыштарының, ыдысқа салынған унитаз 
ысқыштың, қоқыс себетінің болуы

12 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер қорының, 
сақтау жағдайларының болуы, дезқұралдарды дайындау 
(дайындау нұсқаулығының болуы, персоналдың дайындау 
нұсқаулығын білуі, ыдыстардың, өлшем ыдысының болуы) 

13 Жабдыққа, реагенттерге, дезинфекциялық құралдарға, 
жиһазға, парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, 
шашқа, теріге, тырнаққа күтім жасайтын құралдарға 
қойылатын талаптарға қауіпсіздігін жəне сəйкестігін растай-
тын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, 
сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

14 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуін растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болуы 

15 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден 
өту туралы құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық 
оқытудың болуы 

16 Қызметкерлер үшін демалыс жəне ас ішу бөлмесінің 
(орынның), душ жəне дəретхананың болуы
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(Жалғасы. Басы 26-35-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

17 Арнайы киімнің болуы, жеке жəне арнайы киімнің жеке 
сақталуын қадағалау

18 Тазалау құралдарының таңбалануы, сақтау орнының болуы 
19 Төсек жабдықтары қорының, таза жəне пайдаланылған төсек 

жабдықтарын тасымалдауға арналған арбалардың, қоқысты, 
пайдаланылған төсек жабдықтарын жинауға жəне сақтауға 
арналған бір рет пайдаланатын пакеттердің болуы

20 Арбаны жабдықтауға, төсек жабдықтарын сақтауға арналған 
жеке үй-жайдың болуы 

21 Төсек-орын мен арнайы киімді орталықтан жуу үшін үй-
жайдың жəне арнайы жабдықтың болуы, лас жəне таза төсек-
орынның қарсы ағысына жəне қиылыс ағысына жол бермейтін 
жуудың технологиялық процесінің бірізділігін (ағысын) сақтау, 
немесе арнайы кір жуу орнымен жасалған шарттың, төсек-
орынды жуу туралы растайтын құжаттың болуы

22 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың сынамала-
рын, қоршаған орта объектілерінен алынған жұғындарды 
зертханалық зерттеу нəтижелерінің, желдету, шу, микро-
климат, жарық тиімділігіне жүргізілген зертханалық-аспаптық 
өлшеулердің гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

23 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен 
немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту 
желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын тар-
ту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (немесе) 
темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған ар-
найы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

24 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі 
бұйымдарын тұтынудың зияны туралы, сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйым туралы ақпараттың бо-
луы 

25 Темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
жабдықталған орындардың болуы; «Темекі бұйымдарын 
қолдануға арналған орын» жазбасының немесе белгісінің 
болуы; темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы орын-
дарда ақпараттың болуы; арнайы бөлінген орындарда сусын-
дар мен тағамды қолдануға салынған тыйымды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 25-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Əлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне (мəдени-ойын-сауық 
объектілері, тұрғын үй жəне əкімшілік ғимараттар, тұрғын үй жəне қоғамдық 

ғимараттарды пайдалану ұйымдары, кеңселер, үйлерді басқаратын ұйымдар, үй-жай 
иелерінің кооперативтері) қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Объект аумағында жарық, жасылдандыру, қоршау, қатты 

жабындының болуы. Қоқыстың жиналмауы. 
3 Тұрғын ғимараттың жер төле үй-жайларын ұстау жөніндегі 

талаптардың сəйкестігі (қоқыстың, үзілулердің, су басудың 
болмауы, тұрғын үй-жайлардың, мектепке дейінгі жастағы 
балалардың қысқа мерзімді топтарына арналған үй-жайлардың 
орналаспауы, жарықтың болуы).

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 
бар контейнерлерді орнатуға арналған абаттандырылған 
оқшаулы алаңның болуы 

5 Ақаусыз ыстық жəне суық сумен қамтамасыз ету жүйесінің 
болуы

6 Ақаусыз суды бұру жүйесінің болуы. Кəріздендірілмеген аудан-
дарда аула дəретханаларының, жергілікті шұңқырлардың бо-
луы, олардың тазалануы, дезинфекциялануы, тазалануы 

7 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің ақаусыз 
жағдайының болуы

8 Ақаусыз жылумен қамтамасыз ету, желдету жүйелерінің болуы
9 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар 

қорының болуы. Құралдар, реагенттер, препараттарды сақтау 
жағдайлары, ерітінділерді дайындау мерзімдерін сақтау. 

10 Жабдыққа, соның ішінде материалдарға, реагенттерге, 
дезинфекциялық құралдарға, жиһазға қойылатын талаптарға 
қауіпсіздігін жəне сəйкестігін растайтын құжаттардың 
болуы (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестік туралы 
сертификат, қауіпсіздігі туралы декларация)

11 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

12 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы 
13 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 

нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне 
жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

14 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен 
немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту 
желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын тар-
ту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (немесе) 
темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған арнайы 
бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

15 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі бұйымдарын 
тұтынудың зияны туралы, сусындар мен тағамды қолдануға 
салынған тыйым туралы ақпараттың болуы 

16 Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым-
ды сақтау

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 26-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Кəрізді (оның ішінде жауын-шашын кəрізін) тазарту құрылыстары жəне 
желілеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________ 
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Ағынды суларды тазалау, қосымша тазалау, локалді тазалау 

құрылыстарының болуы жəне жарамдылығы
3 Кəріз жүйесінің жəн оған қосылатын құрылыстардың 

жарамдылығы 
4 Ақаусыз нөсер кəрізінің (желі жəне құрылыстар) болуы
5 Суды қорғау іс-шаралар жоспарының болуы 
6 Тазартылған ағыны суларды су қоймаларына жəне басқа 

орындарға төгуге СҚА болуы 
7 Тазартылған ағынды суларды төгу орнынан жоғарғы су 

объектілеріне төгуді бақылау, сондай-ақ топырақты жəне 
қойнауаралық жерасты суларын ластау мүмкіндігін бақылау 
туралы құжаттаманың болуы 

8 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық 
зерттеу нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық 
тиімділігіне жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 27-қосымша

 
Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Өндіру жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру, залалсыздандыру, көму бойынша 
полигондарға қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
   (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________ 
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы, оның қуаттылығына, орналасуына сəйкестігі 
(эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерге арналған)

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 
(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

3 Құрылыстан жəне жолдардан бос СҚА аумағын абаттандыру 
жəне жасылдандырудың болуы (орындалған жұмыс актілері)

4 Полигон аумағын аймақтандыруды сақтау 
5 Карталарды толтыру (пайдалану) кестесінің болуы 
6 Персонал үшін ас ішу жəне арнайы киімді сақтауға арналған 

бөлмелердің, санитариялық тораптың жəне ыстық жəне су 
өткізілген душтың болуы.

7 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден 
өту туралы құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық 
оқытудың болуы 

8 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану 
құралдарының болуы, жеке жəне арнайы киімді жеке сақтау 
талабының сақталуы 

9 Түсетін қалдықтардың құрамын жəне есепке алынуын 
бақылау жөніндегі құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

10 Полигонның жұмыс істейтін бөлігінде қалдықтарды, 
қалдықтарды оқшаулаудың технологиялық циклін бөлу 
жөніндегі құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

11 Қалдықтарды жəне олардың санын көрсетумен қызмет 
көрсетілетін ұйымдар тізімінің (тізбесінің) болуы 

12 Эпидемиологиялық қауіптілігі бар қауіптілік классы бойын-
ша қалдықтарды, химиялық қалдықтарды, қалдықтарды, 
қабылдау жөніндегі құжаттаманың болуы 

13 Бақылау ұңғымаларының болуы, топырақ суларына қатты 
тұрмыстық қалдықтардың ықпалын есепке алу жөніндегі 
құжаттаманың болуы жəне жүргізілуі 

14 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық 
процесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды 
орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын 
енгізудің нақты шарттарын ескерумен бекітілген өндірістік 
бақылау бағдарламасының болуы

15 Тазалау құралдарында таңбалаудың, сақтау орынның болуы.
16 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық 

зерттеу нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық 
тиімділігіне жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

17 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, 
есікпен немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы 
тарту желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын 
тарту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (неме-
се) темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған ар-
найы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

18 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі 
бұйымдарын тұтынудың зияны туралы, сусындар мен 
тағамды қолдануға салынған тыйым туралы ақпараттың 
болуы 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 28-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бассейндерге, моншаларға, 
сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындарына қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ 

Талаптар тізбесі 
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1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы (СЭҚ), көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлар 
жинағына жəне құрамына, қуаттылығына жəне т.б.берілген 
СЭҚ сəйкестігі

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 
(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

3 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған 
жапқыштары бар контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа 
кіре-берісте аяқ-киімді тазалауға арналған құрылғыны 
орналастыру үшін оқшаулы алаңның болуы 

4 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы
5 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің, санитариялық-

техникалық құрылғылар мен аспаптардың болуы. 
Кəріздендірілмеген аудандарда ғимаратқа 25 метрден 
жақын емес арақашықтықта су өтпейтін шұңқыры бар 
аула дəретханаларының болуы. Қоқыс төгуге арналған 
шұңқырдың, септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау, оларды 
дезинфекциялау

6 Ақаусыз тарту-сору желдету жүйелерінің болуы 
7 Табиғи жарықтың, ақаусыз жасанды жарықтың болуы 
8 Бассейндерде ақаусыз суды алмастыру жүйелерінің (рецир-

куляциялы, ағынды), суды тазалау, залалсыздандыру, бөлу 
құрылыстарының болуы 

9 Құйғыш астаулар жұмысының жарамдылығы жəне тиімділігі, 
ваннаның толық толтырылуы 

10 Кідіртпей жойылуы мүмкін үй-жайларың əрлеуіндегі 
ақаулардың болуы (жарылған қаптама шынытас, еден 
жабындысының, басқа жабындылар мен жабдықтардың 
бұзылуы)

11 Жууға жəне дезинфекцияға жататын жабдықтың, жиһаздың, 
мүкəммалдың болуы 

12 Таза төсек жабдығының (жайма, сүлгі), резеңке аяқ-киімінің 
болуы, олардың жеке пакеттерде берілуін сақтау 

13 Жуу, дезинфекциялаушы реагенттердің болуы. Сақтау 
жағдайларының, дайындау мерзімдерінің сақталуы.

14 Үй-жайларда урналардың болуы 
15 Жабдыққа, соның ішінде компьютерлерге жəне басқа 

видеоматериалдарға, сумен жанасатын материалдарға, 
реагенттерге, дезинфекциялық құралдарға, жиһазға, 
парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, шашқа, теріге, 
тырнаққа күтім жасайтын құралдарға қойылатын талаптарға 
қауіпсіздігін жəне сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы 
(мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестік туралы сертифи-
кат, қауіпсіздігі туралы декларация)

16 Суды залалсыздандыруға арналған реагенттерді автоматты 
түрде беретін автоматты бақылау-тіркеу құралдарының болуы 
жəне ақаусыздығы

17 Персоналда алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап 
тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың болуы

18 Қызметкерлер үшін демалыс жəне ас ішу бөлмесінің 
(орынның), душ жəне дəретхананың болуы

19 Арнайы киімнің болуы, жеке жəне арнайы киімнің жеке 
сақталуын қадағалау 

20 Тазалау мүкəммалда таңбалаудың, оны сақтау орнының 
болуы.

21 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

22 Жеке қорғану құралдарының жарамдылығы жəне 
пайдалылығы 

23 Өндірістік бақылаудың бекітілген бағдарламасының болуы 
24 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық 

зерттеу нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық 
тиімділігіне жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің 
гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

25 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардан оқшауланған, есікпен 
немесе сол тəрізді қондырғымен, сондай-ақ жалпы тарту 
желдету жүйесінен бөлек механикалық іске қосылатын тар-
ту-сору желдету жүйесімен жəне күлсауытпен жəне (немесе) 
темек тұқылдарын жинауға арналған арнайы урналармен 
жабдықталған темекі бұйымдарын қолдануға арналған ар-
найы бөлінген орындардың, не кабиналардың болуы

26 Жазба жəне (немесе) пиктограмма түрінде темекі 
бұйымдарын тұтынудың зияны туралы, сусындар мен тағамды 
қолдануға салынған тыйым туралы ақпараттың болуы 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 29-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

2 санаттағы су объектілеріне (мəдени-тұрмыстық мақсаттағы), демалыс орындарына 
(жағажайлар) қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________ 
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы
2 Су қорғау аймағы, су қоймасы жазығы шегінде тыйым 

салынған шаруашылық жəне өзге қызметтің болмауы 
3 Су объектілерін ластайтын ағынды суларды жібемеу
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған 

жапқыштары бар контейнерлерді, урналарды орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы 

5 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар 
қорының болуы. Құралдарды, реагенттерді, препараттар-
ды сақтау жағдайлары, ерітінділерді дайындау мерзімдерін 
сақтау.

6 Сумен қамтамасыз ету объектілерінде персоналда алдын ала 
жəне мерзімдік медициналық қарап тексеру, жұмысқа рұқсат, 
гигиеналық оқытудан өтуі туралы құжаттаманың болуы 

7 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы 
8 Су қоймаларында су сапасының гигиеналық талаптарға, су 

объектілері суының құрамы мен қасиеттеріне сəйкестігі.
9 Су объектілері суында су сапасының зиянды заттардың 

шекті-жол берілетін концентрацияларына сəйкестігі 
10 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 

уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 30-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Емдеу-косметологиялық объектілеріне, сұлулық салондарына, косметологиялық 
орталықтарға, шаштараздарға қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 

Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
   (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
№ Талаптар тізбесі 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы (СЭҚ), көрсетілетін қызмет түрлеріне, үй-жайлар 
жинағына жəне құрамына, қуаттылығына жəне т.б.берілген 
СЭҚ сəйкестігі

2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 
(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)

3 Объект аумағын жарықтандырудың болуы 
4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған 

жапқыштары бар контейнерлерді, урналарды орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы 

5 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы.
6 Ақаусыз су бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 

аудандарда санитариялық-аулалық қондырғылар 
шұңқырларының, септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау

7 Жергілікті жəне жалпы жасанды жарық жүйелерінің ақаусыз 
жағдайының болуы.

8 Жарықтандыру құралдарында бітеу плафондардың болуы
9 Жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы гигиеналық 

нормативтерге сəйкестігі
10 Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы гигиеналық нор-

мативтерге сəйкестігі 
11 Жұмыс орны 3 асқан кезде жасанды іске қосылатын ақаусыз 

жеке тарту желдету жүйесінің болуы.
12 Тарту-сору желдету жүйесінің тиімділік өлшеулерінің 

қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі 
13 Өндірістік үй-жайларда жабық үлгідегі бактерицидтік 

ультракүлгін сəулелендіргіштердің болуы 
14 Бактерицидтік ультракүлгін сəулелендіргіштердің жұмысын 

тіркеу журналының болуы жəне уақытылы толтырылуы 
15 Реагенттердің жарамдылық мерзімдері жəне дайындалған де-

зинфекциялаушы ерітінділердің жарамдылық мерзімдері 
16 Алынған бактериологиялық жұғындардың 5% аспайтын 

объектіден патогенді емес микрофлораны өсіру 
17 Тестілік бактериологиялық бақылаудың камералық дезинфек-

ция режиміне сəйкестігі 
18 Қанның қалдық санына оң сынамалардың болмауы 
19 Синтетикалық жуылатын заттардың сілті компоненттерінің 

қалдық санына оң сынамалардың болмауы 
20 Көп мəрте пайдаланылатын стерилді құрал-сайманнан 

стерилдікке алынған жұғындарда оң сынамалардың болмауы 
21 Тері жəне сілемейлі қабықты бұзумен байланысты 

қызметтерді көрсету үшін бір мəрте пайдаланылатын құрал-
саймандардың болуы 

22 Персоналдың жұмыс орындарында лазерлі сəулелендіру 
деңгейлерінің сəйкестігі 

23 Жабдыққа, соның ішінде компьютерлерге жəне басқа 
видеоматериалдарға, сумен жанасатын материалдарға, 
реагенттерге, дезинфекциялық құралдарға, жиһазға, 
парфюмерлік-косметикалық құралдарға, қолға, шашқа, теріге, 
тырнаққа күтім жасайтын құралдарға қойылатын талаптарға 
қауіпсіздігін жəне сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы 
(мемлекеттік тіркеу туралы куəлік, сəйкестік туралы сертифи-
кат, қауіпсіздігі туралы декларация)

24 Дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шараларды 
уақытылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы. Көзбен 
көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жəндіктердің тіршілік 
əрекетінің болмауы 

25 Тері қабығының тұтастығын бұзумен манипуляцияларды 
жүзеге асыратын персоналда алдын ала жəне мерзімдік 
медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, 
гигиеналық оқытудың, вакцинацияның жəне маркерлік 
диагностиканың болуы.

26 Тазалау мүкəммалында таңбалаудың, сақтау орнының болуы
27 Б классындағы медициналық қалдықтарға арналған қауіпсіз 

кəдеге жарату контейнерлерінің болуы (инелер, шприцтер, 
скарификаторлар, маскалар, қолғаптар жəне т.б.). 

28 Г классындағы медициналық қалдықтарды уақытша 
сақтау жағдайларының болуы (дезинфекция құралдары, 
құрамында сынабы бар шамдар, бактерицидтік ультра күлгін 
сəулелендіргіштер).

29 Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің, жеке қорғану 
құралдарының болуы (қорғаныш көзілдіріктері, қалқан маска-
лар, маскалар, қолғаптар).

30 Қолды, бір реет пайдаланатын орамалдарды немесе элекр 
орамалдарды жууға жəне залалсыздандыруға арналған 
құралдардың болуы 

31 Төсек-орын жабдықтарын, арнайы киімді орталықтан жууға 
арналған арнайы жабдықтың немесе мамандандырылған 
ұйыммен шарттың болуы 

32 Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы
33 Кідіртпей жойылуы мүмкін үй-жайларың əрлеуіндегі 

ақаулардың болуы (жарылған қаптама шынытас, еден 
жабындысының, басқа жабындылар мен жабдықтардың 
бұзылуы)

34 В жəне С вирусты гепатиттердің маркерлеріне тиісті персо-
налды тексеру 

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 31-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындары, 
орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен 

жабдықтау жүйелеріне қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________

р/с 
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

болуы (СЭҚ), объектінің берілген СЭҚ сəйкестігі 
2 Ұйым жобасына жəне санитариялық қорғау аймағын 

абаттандыруға СЭҚ болуы 
3 Қоршалған, жасылдандырылған, күзетілетін шаруашылық-

ауыз су мақсатындағы (жоғарғы беткі жəне жер асты) көздің 
санитариялық қорғау аймағының бірінші белдеуінің болуы. 

4 Санитариялық қорғау аймағының бірінші белдеуінде 
шаруашылық-ауыз су мақсатындағы (жоғарғы беткі жəне жер 
асты) көздің болмауы:
1)тұрмыстық қоқыстың, ірі габаритті қоқыстың жиналуы, ұзын 
діңгекті ағаштарды отырғызу, ағаштарды кесу, жиналған қарды 
алудың;
2)су құбырлары құрылыстарын пайдалануға, қайта құруға жəне 
кеңейтуге тікелей қатысы жоқ барлық құрылыс түрлерінің;
3)тұрғын жəне шаруашылық-тұрмыстық ғимараттарды 
орналастырудың, ададмдардың тұруының;
4)барлық аулау аңшылығының, улы химикаттарды жəне 
тыңайтқыштарды қолданудың.

5 Суды қабылдау, суды алу, суды тазалау құрылыстарының бо-
луы жəне жарамдылығы 

6 Сумен қамтамасыз ету ғимаратында ақаусыз сумен 
қамтамасыз ету жəне суды бұру жүйелерінің болуы

7 Кəріздендірілмеген аудандарда су алу құрылысы ғимаратына 
қызмет көрсететін санитариялық-аулалық қондырғылар 
шұңқырларының, септиктердің толу көлемін 2/3 асырмау

8 Жергілікті тарту-сору желдету жүйесінің, жалпы алмасу 
механикалық жəне табиғи желдету жүйесінің ауа алмасу 
еселігінің сəйкестігі

9 Өндірістік үй-жайларда табиғи жарықтың болуы. Жасанды 
жарық жүйесінің жарамдылығы 

10 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 
бар контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте 
аяқ-киімді тазалауға арналған құрылғылардың орнатуға 
арналған оқшаулы алаңның болуы

11 Су таратқыш санитариялық қорғау сызықтары шегінде 
топырақтың жəне топырақ суларының ластану көздерінің 
(санитариялық-аулалық қондырғылар, шұңқырлар, көң 
қоймалары, мал қорымдары, септиктер жəне т.б.) болмауы 

12 Реагенттерге жəне конструкциялық материалдарға қауіпсіздігін 
жəне сəйкестігін растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлік, сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі 
туралы декларация)

13 Ауыз судың органолептикалық көрсеткіштерінің сəйкестігі 
14 Ауыз судың санитариялық-химиялық көрсеткіштерінің сəйкестігі 
15 Сумен қамтамасыз ету жүйесінде суды өңдеу процесінде онда 

құралатын химиялық заттардың сəйкестігі
16 Ауыз судың радиациялық қауіпсіздігі көрсеткіштерінің сəйкестігі
17 Ауыз су сапасының микробиологиялық жəне паразитологиялық 

көрсеткіштерінің сəйкестігі
18 Дезинфекциялаушы ерітінді концентрациясының осы 

дезинфекциялық құралды қолдану бойынша ұсынылатын 
нұсқаулыққа сəйкестігі 

19 Объектідегі қауіптерді (тəуекел факторлары), технологиялық 
процесс ерекшеліктерін, оның өзгеруін, əр түрлі жұмыстарды 
орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын 
енгізудің нақты шарттарын ескерумен бекітілген өндірістік 
бақылау бағдарламасының болуы

20 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган мен ұйымдарының аумақтық 
бөлімшелеріне таңдаулы бақылауды жүргізу үшін желілер 
шаю жəне дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу уақыты тура-
лы хабарлау 

21 Жоспарлы шаюды жүргізу, су құбыры желілерін тазалау жəне 
дезинфекциялау жөніндегі құжаттаманың (журналдар, кесте-
лер, актілер) болуы

22 Алдын ала жəне/немесе мерзімдік медициналық қарап 
тексерудің жəне жұмысқа рұқсаттың, персоналды гигиеналық 
оқытудың болуы

23 Тазалау құралдарының таңбалануы, сақтау орнының болуы 
24 Арнайы киімнің, ілгіштердің немесе аяқ-киімді сақтауға, 

қоюға арналған ашық шкафтардың болуы. Жұмыс істейтін 
персоналдың санына жеке жəне арнайы киімді жеке сақтауға 
арналған орын санының жеткіліктілігі 

25 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен 
келісілген сумен қамтамасыз ету көзінің апаттық ластану 
жағдайына іс-шаралар жоспарының болуы

26 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның ведомство бөлімшесімен 
келісілген апаттық жағдайларды немесе су құбырында 
техникалық бұзылуларды жою жөніндегі іс-шаралар 
жоспарының болуы

27 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 
нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне 
жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 32-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Жерлеу мақсатындағы объектілерге, бейіттер, саябақтар, 
қоғамдық дəретханаларға қатысты

_______________________________________________________________
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________
 ___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________ 
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау
2 Объектіні орналастыру кезінде талаптарды сақтау 

(санитариялық-қорғаныш аймағының, су объектілеріне, тұрғын 
жəне қоғамдық ғимараттарға жəне т.б. дейінгі арақашықтықтың 
болуы жəне сақталуы; тұрғын ғимаратта орналасуы)

3 Объект аумағында жарықтың, жасылдандырудың, қоршаудың, 
қатты жабындының болуы 

4 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 
бар контейнерлерді, урналарды орнатуға арналған оқшаулы 
алаңның болуы 

5 Ақаусыз ыстық жəне суық су жүйелерінің болуы 
6 Ақаусыз суды бұру жүйелерінің болуы. Кəріздендірілмеген 

аудандарда аула дəретханаларының, жергілікті шұңқырлардың 
болуы, оларды соруды, тазалауды, дезинфекциялауды көздеу 

7 Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы 
8 Жуу, дезинфекциялаушы құралдар, реагенттер, препараттар 

қорының болуы. Құралдарды, реагенттерді, препараттарды 
сақтау жағдайларының болуы, ерітінділерді дайындау 
мерзімдерін сақтау.

9 Қолды сүртуге арналған электр сүлгілерінің немесе жеке 
майлықтардың, жуу құралдарының, дəретхана қағазын 
ұстағыштарының, ыдысқа салынған унитаз ысқыштың, қоқыс 
себетінің болуы 

10 Материалдарға, реагенттерге, дезинфекциялаушы құралдарға, 
жиһазға қойылатын талаптарға сəйкестігін жəне қауіпсіздігін 
растайтын құжаттардың болуы (мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлік, сəйкестік туралы сертификат, қауіпсіздігі туралы де-
кларация)

11 Объектіде жəне аумақта дезинсекциялық жəне дератизациялық 
іс-шараларды жүргізу туралы құжаттаманың болуы, өңдеу 
еселігін сақтау 

12 Алдын ала жəне кезеңдік медициналық қарап тексеруден 
өту туралы құжаттаманың, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық 
оқытудың болуы 

13 Зират персоналында сіреспеге жəне күйдіргіге қарсы вакцина-
лауды жүргізу туралы құжаттаманың болуы 

14 Тазалау мүкəммалын сақтау орнының болуы 
15 Арнайы киімнің, жеке қорғану құралдарының болуы 
16 Киімді, арнайы киімді орталықтан жууға арналған арнайы 

жабдықтың немесе арнайы ұйыммен шарттың болуы 
17 Су, ауа, дезинфекциялаушы құралдардың зертханалық зерттеу 

нəтижелерінің, желдету, шу, микроклимат, жарық тиімділігіне 
жүргізілген зертханалық-аспаптық өлшеулердің гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

Лауазымды адам (дар)  ______________ ___________ 
  (лауазымы) (қолы) 
      _____________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Тексерілетін 
субъектінің басшысы  ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
_____________
(қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі 
№285 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бірлескен бұйрығына 33-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тексеру парағы

Өндірістік мақсаттағы, технологиялық процестер мен жабдықтар, жылыту, 
жарықтандыру, желдету жəне ауа баптау, сумен жабдықтау, су бұру жəне өндірістік 
объектілердегі (оның ішінде көлік объектілеріндегі) өнеркəсіптік қалдықтарды жою 

ғимараттарына, құрылыстары мен үй-жайларына қатысты
_______________________________________________________________

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тексеруді тағайындау туралы акт ______________________________________  
(№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН ________________________
____________________________________________________________________  
Орналасқан жерінің мекенжайы 
____________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
1 Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 

(келісімнің) болуы
2 Қызметтің басталуы туралы хабарлау тəртібін сақтау 

(эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объектілерге арналған)
3 Кəсіпорын классына сəйкес құрылыстары мен жолдарынан бос 

СҚА аумағының абаттандырылуы жəне жасылдандырылуы 
(орындалған жұмыс актілері)

4 Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяужолдардың, 
жолдардың қатты жабындысының болуы

5 Санитариялық-аулалық қондырғылардың бетондалған негізінің 
болуы 

6 Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары 
бар контейнерлерді, урналарды жəне ғимаратқа кіре-берісте 
аяқ-киімді тазалауға арналған құрылғыны орналастыру үшін 
оқшаулы алаңның болуы

7 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық 
қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

8 Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық 
қорғау аймағының болуы жəне сақталуы 

9 Қалпы мен күйіне байланысты (жабдықтан бастап жұмыс 
аймағы шекарасына дейін) жұмыс аймақтарының ең аз 
мөлшерлерін:
1) тұрған күйінде еңкес 15о – 0,7 (0,6) м дейін;
2) тұрған күйінде еңкес 30о – 0,8 (0,6) м дейін;
3) тұрған күйінде еңкес 60о – 0,9 (0,6) м дейін;
4) тұрған күйінде еңкес 90о – 1,2 (0,9) м дейін;
5) жүресінен отырып – 1,1 (0,8) м;
6) ауысулар – 0,7 м.

10 Үй-жайлар жинағының, аудандардың жобаға сəйкестігі, 
мақсаттылығы бойынша қолдану. 

11 1 жəне 2 класстағы қауіпті заттармен жұмыстар жүргізілетін 
бір ғимаратта бірнеше өндірісті орналастырған кезде уытты 
заттырдың көпкомпонентті қоспаларының құрылуына жəне 
олардың көршілес өндірістік үй-жайлар бойынша таралуына 
кедергі болатын құрылыс шешімдерін қолданумен əрқайсысын 
оқшаулауды қамтамасыз ету.

12 Аса төмен бейнелеу коэффициентін ескерумен үй-жайлар мен 
жабдықтың түрлі-түсті ресімделуін көздеу 
(0,4 жоғары емес).

13 Ықпал етуі ықтимал орындарда агрессивті сұйықтықтар 
(қышқыл, сілті) мен сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді 
заттар сияқты зиянды заттардың ықпалына еденді жабатын 
төзімді материалдың болуы 

14 Ықпал етуі ықтимал орындарда агрессивті сұйықтықтар 
(қышқыл, сілті) мен сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді 
заттар сияқты зиянды заттармен ағындарды суды бұрудың 
локалды құрылыстарына алдын ала нетралдаумен бұру 
жүйесінің болуы

15 Шу көзі болып табылатын стационарлық жабдыққа 
арналған дистанциялық басқарумен дыбыстан оқшауланған 
кабиналардың болуы

16 Кезеңді демалуға арналған үй-жайдың болуы 
17 Шулы цехтарға тікелей жақын бөлмелерді орналастырған 

кезде екі есіктің екеуіне шудан оқшаулаумен тумбур түрінде 
кірудің болуы

18 Тербеліс оқшаулаушы фундаменттердің, дыбыстан 
оқшаулаушы қаптамалардың, тербеліс көздерінен 
жаппалардың болуы

19 Тербеліс таралатын жол бойынша фундаменттерде 
экрандардың, қоршаулардың, қазулардың болуы

20 Қызмет көрсету аймақтарында тербелістен оқшауланған 
алаңшалардың, отырғыштардың, кілемшелердің, дыбыстан 
оқшауланған кабиналардың болуы

21 Жұмыс аймағы ауасында зиянды заттар концентрациясының 
зертханалық бақылау нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі 

22 Ауа температурасы параметрлерінің құрал-саймандық 
өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі.

23 Ауаның қатысты ылғалдылығы параметрлерінің құрал-
саймандық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

24 Қозғалмалы ауа параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігі.

25 Қарқынды жылумен сəулелену параметрлерінің құрал-
саймандық өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі

26 Электрмагниттік өлшеулер параметрлерінің құрал-саймандық 
өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі

27 Иондаушы сəулелену параметрлерінің құрал-саймандық 
өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі

28 Шу параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

29 Тербеліс параметрлерінің құрал-саймандық өлшеулер 
нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық нормативтерге 
сəйкестігі

30 Лазерлі сəулелену параметрлерінің құрал-саймандық 
өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық 
нормативтерге сəйкестігі.

31 Аэроиндердің құрал-саймандық өлшеулер нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі.

32 Табиғи жəне жасанды жарық параметрлерінің құрал-саймандық 
өлшеулер нəтижелерінің қолданыстағы гигиеналық норматив-
терге сəйкестігі

33 Санитариялық-химиялық жəне бактериологиялық көрсеткіштер 
бойынша ауыз су сапасын зертханалық бақылау нəтижелерінің 
қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкестігі

34 Плазмалық технологияға арналған үй-жайлар үшін:
1) жабдық қойылмаған көзделген ауданның болуы, бір жұмыс 
істеушіге кемінде 10 м2 жəне еденнің төменгі нүктесінен үй-
жайдың биіктігіне кемінде 3,5 м есебімен;
2) қорғаныс қаптамасы бар отқа төзімді ойықталған, қабырға 
мен төбенің ультра күлгін сəулеленуін сіңіретін материалдан 
дыбысты оқшаулаушы жабындының болуы;
3) жабдықтың өзінде дыбысты сіңіретін қорғаныс болмаған кез-
де кемінде 2,7 м қаптаманың болуы.

35 Үй-жайларды қажетті жарықпен қамтамасыз ету:
1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи 
жəне жасанды жарықтың болуы;
2) жұмыс күйдегі жəне апаттық жасанды жарықтың болуы; 
3) шамдалдарды тазалауға жəне жөндеуге арналған 
құралдармен жабдықталған шеберханалардың, жарық жəне 
жарық техникалық жабдықтың газ разряд көздерін сақтау 
қоймаларының болуы.

36 Газ разрядты шамдармен құрамында сынабы бар құралдар 
мен шамдарды, жарық беруші қондырғыларды жинауға 
арналған арнайы бөлінген орынның болуы.

37 Сынаппен толтырылған пайдаланылған шамдарды кəдеге 
жаратуға арнайы ұйымдармен шарттың болуы


