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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 мамыр           №197         Нұр-Сұлтан қаласы

«Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысандарды бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және
су ресурстары министрінің міндетін 

атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы 
№ 363-Ө бұйрығына өзгерістер

енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 101-нөмірде)

18. Нысанның 14-бағанында тəртіп бұзушылардан алынған балық 
түрлерінің саны, барлығы; 13.1. жиі кездесетін балық түрлері; 13.2. 
бекіре балық түрлері; 13.3. бекіре балық түрлерінің уылдырығы; 13.4. 
өзге түрлер көрсетіледі.

19. Нысанның 15-бағанында тəртіп бұзушылардан алынған аулау 
құралдары, сондай-ақ көлік жəне жүзу құралдарының саны; 14.1. 
сүзекілер, сүйретпе аулар, сүзекті ау құралдары; 14.2. аулар; 14.3. 
ілмек жəне басқалар; 14.4. көлік жəне жүзу құралдары; 14.5. байланыс 
құралдары; 14.6. навигаторлар; 14.7. эхолоттар көрсетіледі.

20. Нысанның 16-бағанында алынған иесіз аулау құралдары, авто-
мобиль жəне жүзу құралдарының саны, барлығы; 15.1. аулар саны; 
15.2. ілмек жəне басқалар; 15.3. көлік жəне жүзу құралдары; 15.4. 
байланыс құралдары; 15.5. навигаторлар; 15. 6. эхолоттар көрсетіледі.

21. Нысанның 17-бағанында бұқаралық-үгіт жұмысы; 16.1. радио-
дан сөйлеу; 16.2. теледидардан сөйлеу; 16.3. жарияланған мақалалар 
көрсетіледі.

22. 10-нысанның 18-бағанында кəсіпшілік аулау құралдарын тек-
серу кезінде жасалған актілер саны, бұл орайда ашылған тəртіп 
бұзушылықтар көрсетіледі.

23. Нысанның 19-бағанында  суалғыларды тексеру саны, бұл орай-
да ашылған тəртіп бұзушылықтар көрсетіледі.

24. Нысанның 20-бағанында техникалық құралдар мен инспек-
тор лардың қатысуы; 19.1. өзен кемелерінің саны; 19.2. теңіз кеме-
лерінің саны; 19.3. мотоқ айықтардың қатысуы; 19.4. қатысқан 
инспекторлардың саны көрсетіледі.

25. Нысанның 21-бағанында ұйымдастырылған балық қорғау 
бекеттерінің саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы

№ 363-Ө бұйрығына 11-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі саласындағы 
бақылау-инспекциялық қызметі туралы мəліметтер 

20___жылғы есепті кезең
Индекс: 11-жд.

Кезеңділігі: апта сайын.

Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық 
 бөлімшелері.

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашы-
лығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетіне.

Ұсынылу мерзімі: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне 
ағымдағы айдың əр бейсенбісі. 
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Тəртіп бұзушылардан 
алынған браконьерлік 
құралдардың саны

Əкімшілік жауапкершілікке 
тартылғандар (адам)

Қылмыстық 
жауапкершілікке 
тартылғандар 

(адам)

Салынған 
əкімшілік 

айыппұлдар 
(мың теңге)

Өндіріп 
алынған 
əкімшілік 

айыппұлдар 
(мың теңге)

Бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған материалдар (саны)
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Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______     Мөрдің (бар болса) орны
                   (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)                 (қолы)

Орындаушы: _________________________________________ __________ 
  (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)                   (қолы)

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды 
толтыру бойынша түсіндірме

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі саласындағы 
бақылау-инспекциялық қызмет туралы мəліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Жануарлар дүниесі 
саласындағы бақылау-инспекциялық қызмет туралы мəліметтер» 
нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн мо-
лайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі - Заң) 9-бабы 1-тармағының 3) 
тармақшасына сəйкес əзірленді.

Нысанды жүргізудің негізгі міндеті жануарлар дүниесі саласындағы 
бақылау-инспекциялық қызметі бойынша мониторинг жүргізу болып 
табылады.

2. Нысанды Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетінің аумақтық инспекциялары аптасына бір рет, ағымдағы 
есепті айдың əр бейсенбісінен кешіктірмей толтырады.

3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың 
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.

4. Нысанды толтырғанда орындаушы, уəкілетті орган ведомство-
сы аумақтық инспекциясының басшысы қол қояды. Олар болмаған 
жағдайда, Нысанға олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол 
қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойын-
ша нөмірлеу көрсетіледі жəне одан кейінгі ақпарат реті бойынша 
нөмірлеуді үзбеуге тиіс.

6. Нысанның 2-бағанында облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекцияларының атауы көрсетіледі.

7. Нысанның 3-бағанында өткізілген рейдтердің, бақылау үшін 
тексерулерінің жалпы мөлшері (саны) көрсетіледі. 

8. Нысанның 4-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жə не пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін анықталған 
бұзушылықтардың жалпы саны көрсетіледі (көрсетілген салалар 
бойынша бөлек).

9. Нысанның 5-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнаманы  бұзғаны үшін толтырылған 
хаттамалардың саны (дана) көрсетіледі (көрсетілген салалар бой-
ынша бөлек).

10. Нысанның 6-бағанында құқық қорғау органдарына берілген 
істердің жалпы саны (саны) көрсетіледі. 

11. Нысанның 7- бағанында тəртіп бұзушылардан алынған 
браконьерлік құралдардың саны көрсетіледі.

12. Нысанның 8-бағанында орман шаруашылығы, жануар-
лар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін 
əкімшілік жауапкершілікке тартылғандардың саны (адам) көрсетіледі 
(көрсетілген салалар бойынша бөлек).

13. Нысанның 9-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін қылмыстық 
жауаптылыққа тартылғандардың саны (адам) көрсетіледі (көрсетілген 
салалар бойынша бөлек).

14. Нысанның 10-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалан у, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін салынған 
əкімшілік айыппұлдардың саны (мың теңге) көрсетіледі (көрсетілген 
салалар бойынша бөлек).

15. Нысанның 11-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүние сін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін өндіріп 
алынған əкімшілік айыппұлдардың саны (мың теңге) көрсетіледі 
(көрсетілген салалар бойы нша бөлек).

16. Нысанның 12-бағанында бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған материалдардың саны (саны) көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы

№ 363-Ө бұйрығына 12-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі саласындағы 
бақылау-инспекциялық қызметі бойынша  мəліметтер

20 ___ жылғы есепті кезең
Индексі: 12-жд.

Ұсынатындар: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 
аумақтық бөлімшелері.

Кезеңділігі: апта сайын 

Нысан қайда ұсынылады: одан əрі басшылыққа жəне Ауыл шаруа-
шылығы министрлігіне ақпарат ұсыну үшін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жану-
арлар дүниесі комитетіне.

Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министр лігі Ор ман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне 
ағымдағы айдың əр бейсенбісі.

№ Көрсеткіштердің атауы

Аумақтық бөлімшелердің атауы
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1 өткізілген 
рейдтер мен 
бақылау үшін 
тексерулер 
(саны)

апта ішінде рейдтер
тексерулер

жыл басынан 
бері

рейдтер
тексерулер

2 анықталған 
бұзушылықтар

апта ішінде аңшылық
орман
балық
барлығы

жыл басынан 
бері

аңшылық
орман
балық
барлығы

3 толтырылған 
хаттамалардың 
саны (дана)

апта ішінде аңшылық
орман
балық
барлығы

жыл басынан 
бері

аңшылық
орман
балық
барлығы

4 құқық қорғау 
органдарына 
берілген істер 
(саны)

Ішкі істер 
депар-
таменті

аңшылық
орман
балық
барлығы

5 сот аңшылық
орман
балық
барлығы

прокуратура аңшылық
орман
балық
барлығы

6 тəртіп 
бұзушылардан 
алынған 
браконьерлік 
құралдарының 
саны

аңшылық құралы
орман бойынша, кесу 
құралы
балық бойынша, аулау 
құралы
барлығы (бірлік)
көлік 
жəне жүзу 
құралдары 
алынды

аңшылық
орман
балық

барлығы (бірлік)
7 əкімшілік 

жауапкершілікке 
тартылғандар 
саны (адамдар)

апта ішінде аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

жыл басы-
нан бері

аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

8 қылмыстық 
жауаптылыққа 
тартылды 
(адамдар)

барлығы 
жыл басы-
нан бері

аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

салынған 
əкімшілік 
айыппұлдар 
(мың теңге)

барлығы 
жыл басы-
нан бері

аңшылық
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

9 өндіріп алынған 
əкімшілік 
айыппұлдар 
(мың теңге)

барлығы 
жыл басы-
нан бері

аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

10 бұқаралық 
ақпарат 
құралдарынд 
жарияланған 
материалдар 
(саны)

апта ішінде аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы

жыл басы-
нан бері

аңшылық 
бойынша
орман 
бойынша
балық 
бойынша
барлығы 

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
                                          (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)            (қолы)

Орындаушы: ________________________________________ __________
                   (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)    (қолы)

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

Орман шаруашылығы, жануарлар дүниесі жəне балық 
ресурстарын қорғау саласындағы бақылау-инспекциялық 

қызмет бойынша жиынтық есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Орман шаруашылығы, 
жануарлар дүниесі жəне балық ресурстарын қорғау саласындағы 
бақылау-инспекциялық қызметі бойынша жиынтық есеп» нысаны 
(бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне 
пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.

Нысанды жүргізудің негізгі міндеті орман шаруашылығы жəне жану-
арлар дүниесі саласындағы бақылау-инспекциялық қызметі бойынша 
жиынтық есепке мониторинг жүргізу болып табылады. 

2. Нысанды одан əрі ақпаратты басшылыққа жəне Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне беру үшін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі комитеті аптасына бір рет, ағымдағы айдың əр 
бейсенбісі толтырады. 

3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың 
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.

4. Нысанды толтырғанда орындаушы, уəкілетті орган ведомствосы 
аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, 
Нысанға олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанның 1-бағанында өткізілген рейдтер, бақылау үшін тексе-
рулер мөлшері (саны) көрсетіледі.

6. Нысанның 2-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін анықталған 
бұзушылықтар көрсетіледі.

7. Нысанның 3-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін толт ырылған 
хаттамалар саны (дана) көрсетіледі (көрсетілген салалар бойынша 
бөлек).

8. Нысанның 4-бағанында құқық қорғау органдарына берілген 
істердің мөлшері (саны) көрсетіледі.

9. Нысанның 5-бағанында тəртіп бұзушылардан алынған 
браконьерлік құралдарының саны көрсетіледі.

10. Нысанның 6-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін əкімшілік 
жауапкершілікке тартылғандардың саны (ада м) көрсетіледі (көрсе-
тілген салалар бойынша бөлек).

11. Нысанның 7-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғ аны үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылғандардың саны (адам) көрсетіледі 
көрсетілген салалар бойынша бөлек).

12. Нысанның 8-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін салынған 
əкімшілік айыппұлдар саны (мың теңге) көрсетіледі (көрсетілген са-
лалар бойынша бөлек).

13. Нысанның 9-бағанында орман шаруашылығы, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін өндіріп 
алынған  əкімшілік айыппұлдар саны (мың теңге) көрсетіледі 
(көр сетілген салалар бойынша бөлек).

14. Нысанның 10-бағанында бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған материалдардың мөлшері (саны) көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары 
министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы 

№363-Ө бұйрығына 13-қосымша

Əкімшілік дер ектер жинауға арналған нысан

Браконьерлікке қарсы күрес туралы мəліметтер

20___ жылғы есепті кезең
Индексі: 13-жд.

Кезеңділігі: тоқсандық 

Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық 
бөлімшелері.

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Орман шаруа шылығы жəне жануарлар 
дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.

Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман 
ш  аруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық 
бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 5-күнінен 
кешіктірмей;

аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл ша-
руашыл ығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар 
дүниесі комитетіне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-күнінен 
кешіктірмей.

№
Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлігі

Облыс 
əкімдігінің 

табиғат пай-
далану 

басқармасының 
орман қорғау 
жөніндегі 

мемлекеттік 
мекемесі

Аңшылық ісін 
пайдаланушы-

лар

Ерекше 
қорғалатын 
табиғи 

аумақтар

Орман 
шаруашылығы 
жəне жануар-
лар дүниесі 
аумақтық 

инспекциясы

Облыс бойын-
ша жиыны

есептік 
тоқсан 
бойын-
ша

жыл 
басы-
нан 
бері

есептік 
тоқсан 
бойын-
ша

жыл 
басы-
нан 
бері

есептік 
тоқсан 
бойын-
ша

жыл 
басы-
нан 
бері

есептік 
тоқсан 
бойын-
ша

жыл 
басы-
нан 
бері

есептік 
тоқсан 
бойын-
ша

жыл 
басы-
нан 
бері

1 2 3 4 5 6 7
1 Жүргізілген рейд/тексерулер дана/

дана
2 Анықталған бұзушылықтар саны, 

барлығы:
дана

2.1 оның ішінде
2.2 - аң аулау қағидаларын бұзу; 
2.3 - аң аулау қағидаларын өрескел бұзу;
2.4 - ағаштар мен бұталарды заңсыз 

кесу жəне бүлдіру
2.5 - ормандағы өрт қауіпсіздігі талапта-

ры мен санитариялық қағидаларды 
бұзу;

2.6 - басқа да орман тəртібін 
бұзушылықтар

2.7 - ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
режимін бұзу, басқалар

2-8 - балық аулау жəне балық қорларын 
қорғау қағидаларын бұзу

2-9 - балық аулау қағидаларын өрескел 
бұзу

3 Табиғат қорғау органдарымен жəне 
құқық қорғау мекемесімен бірлесіп 
анықталған бұзушылықтар

 

3.1 Бұзушылыққа жол берген, барлығы: адам
3.2 оның ішінде:  
3.3 -лауазымды адамдар;  
3.4 жеке адамдар;
3.5 мемлекеттік қызметшілер;
3.6 мемлекеттік органдардың басшы-

лары;
3.7 Заңды тұлғалар

(Соңы 14-бетте) 
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14.4 - мемлекеттік органдардың басшы-
лары;

14.5 заңды тұлғалар
15 Бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарияланғаны:
15.1 газеттерде, журналдарда 

жарияланған мақалалар, жазбалар
дана

15.2 аңшылық бойынша дана
15.3 орман бойынша дана
15.4 балық бойынша дана
15.5 радио мен теледидардан берілген 

хабарлар
 

15.6 аңшылық бойынша рет
15.7 орман бойынша рет
15.8 балық бойынша рет

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______   Мөрдің (бар болса) орны
                 (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)                    (қолы)
Орындаушы: ________________________________________ __________
  (аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)    (қолы)

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

(Соңы. Басы 13-бетте) 

4 Табиғат қорғау заңнамасын 
бұзушылықтар туралы жасалған 
хаттамалардың (актілердің) саны, 
барлығы:
барлық заңнамалар

дана

4.1 аңшылық бойынша
4.2 орман бойынша
4.3 балық бойынша
4.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалары бұзылды
5 оның ішінде иесіз істер (саны/ залал 

келтірілді)
жағдай/
мың теңге

5.1 аңшылық бойынша
5.2 орман бойынша
5.3 балық бойынша
5.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі бұзылды
6 Айыппұл салынғандар адам/ 

мың теңге
6.1 аңшылық бойынша
6.2 орман бойынша
6.3 балық бойынша
6.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
7 өндіріліп алынған айыппұл: адам/ 

мың теңге
7.1 аңшылық бойынша
7.2 орман бойынша
7.3 балық бойынша
7.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
7.5 оның ішінде өткен жылдан ауысқаны
7.6 аңшылық бойынша
7.7 орман бойынша
7.8 балық бойынша
7.9 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
8 Келтірілген залал сомасы, барлығы мың теңге

8.1 аңшылық бойынша адам/мың 
теңге

8.2 орман бойынша адам/мың 
теңге

8.3 балық бойынша адам/мың 
теңге

8.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
режимі, басқалар бұзылды

адам/мың 
теңге

оның ішінде:
8.5 Ерікті түрде өтелгені адам/мың 

теңге
8.6 аңшылық бойынша адам/мың 

теңге
8.7 орман бойынша адам/мың 

теңге
8.8 балық бойынша адам/мың 

теңге
8.9 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
адам/мың 
теңге

8.10 Берілген талапарыз (келтірілген за-
лал)

адам/ 
мың теңге

8.11 аңшылық бойынша
8.12 орман бойынша
8.13 балық бойынша
8.14 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
9 арыз өндіріліп алынды: адам/ 

мың теңге
9.1 аңшылық бойынша
9.2 орман бойынша
9.3 балық бойынша
9.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
9.5 оның ішінде өткен жылдан ауысқаны  
9.6 аңшылық бойынша
9.7 орман бойынша
9.8 балық бойынша
9.9 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
10 қарауға берілген (жіберілген) хаттама дана

10.1 Ішкі істер департаменті
10.2 аңшылық бойынша
10.3 орман бойынша
10.4 балық бойынша
10.5 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
10.6 -Соттар
10-7 аңшылық бойынша
10.8 орман бойынша
10.9 балық бойынша
10.10 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
 

10.11 -Прокуратура
10.12 аңшылық бойынша
10.13 орман бойынша
10.14 балық бойынша
10.15 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
10.16 оның ішінде:  
10.17 - қаралды:
10.18 аңшылық бойынша
10.19 орман бойынша
10.20 балық бойынша
10.21 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
 

10.22 - қараудан бас тартылды:
10.23 аңшылық бойынша
10.24 орман бойынша
10.25 балық бойынша
10.26 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

режимі, басқалар бұзылды
11 бұзушылардан алынды/соттар 

тəркіледі:
 

11.1 браконьерлік құралдары, барлығы дана
11.2 уақыт ішінде  
11.3 - ойық ұңғылы мылтық дана
11.4 - тегіс ұңғылы дана
11.5 - көлік құралдары дана
11.6 - жүзу құралдары дана
11.7 аулау құралдары (сүзекі, ау) дана
11.8 - басқа құралдар дана
11.9 Заңсыз олжаланған өнім  

11.10 жабайы жануарлар (киіктен, аушы 
жыртқыш құстардан басқа)

ұша/ұша

11.11 - киік ұша/ұша
11.12 - киіктің мүйізі дана/

дана
11.13 аушы жыртқыш құстар (ителгі жəне 

т.б.)
дарақ/
дарақ

11.14 сүрек текше 
метр

11.15 қара балық түрлері кг/кг
11.16 бекіре балығының түрлері кг/кг

12 Тəркіленген заттарды өткізуден 
түскен қаражат

мың теңге

13 Əкімшілік жауапкершілікке 
тартылғаны

адам

13.1 - лауазымды адамдар;
13.2 - жеке адамдар;
13.3 - мемлекеттік қызметшілер;
13.4 мемлекеттік органдардың басшы-

лары;
13.5 заңды тұлғалар
14 Қылмыстық жауапқа тартылғаны адам

14.1 - лауазымды адамдар;
14.2 - жеке адамдар;
14.3 - мемлекеттік қызметшілер;

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

Браконьерлікке қарсы күрес туралы мəліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Браконьерлікке күрес ту-
ралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн 
қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы 
1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.

Нысанның негізгі мақсаты браконъерлікпен күрес жөнінде монито-
ринг жүргізу болып табылады.

2. Нысанды облыс əкімдігінің табиғат пайдалану басқармасының 
орман қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелері, аңшылық ісін 
пайдаланушылар, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы тол-
тырады жəне тоқсанына бір рет, тоқсан біткеннен кейін 5-күнінен 
кешіктірмей, жылдық есепті есепті жыл аяқталғаннан кейін қаңтардың 
15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетіне ұсынады. 

3. Нысан бастапқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың 
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.

4. Нысанды толтырғанда орындаушы, уəкілетті орган ведомствосы 
аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, 
Нысанға олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанның 1-бағанында өткізілген рейдтер/тексерулер саны 
көрсетіледі.

6. Нысанның 2-бағанында анықталған бұзушылықтар саны, 
барлығы; 2.1 оның ішінде, 2.2 аң аулау қағидаларын бұзу, 2.3 аң ау-
лау қағидаларын өрескел бұзу, 2.4 ағашты заңсыз кесу жəне ағаштар 
мен бұталарды бүлдіру, 2.5 ормандардағы өрт қауіпсіздігі талапта-
ры мен санитариялық қағидаларды бұзу, 2.6 басқа орман тəртібін 
бұзушылықтар, 2.7 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін 
бұзу жəне басқалар, 2.8 балық аулау жəне балық қорларын қорғау 
қағидаларын бұзу, 2.9 балық аулау қағидаларын өрескел бұзу, 3.0 
құқық қорғау органдарымен жəне табиғат қорғау мекемелерімен 
бірлесіп анықталған бұзушылықтар көрсетіледі. 

7. Нысанның 3-бағанында жол берілген бұзушылықтар саны, 
барлығы: 3.1 оның ішінде: 3.2 лауазымды адамдардың, 3.3 жеке 
адамдардың, 3.4 мемлекеттік қызметшілердің, 3.5 мемлекеттік орган-
дар басшыларының, 3.6 заңды тұлғалардың тəртіп бұзуы көрсетіледі.

8. Нысанның 4-бағанында табиғат қорғау заңнамасын бұзу тура-
лы толтырылған хаттамалар (актілер) саны, барлығы: 4.1 аңшылық 
бо йынша, 4.2 орман бойынша, 4.3 балық бойынша, 4.4 ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар көрсетіледі. 

9. Нысанның 5-бағанында иесіз істер мөлшері (саны/келтірілген 
залал): 5.1 аңшылық бойынша, 5.2 орман бойынша, 5.3 балық бо-
йынша, 5.4 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне 
басқалар көрсетіледі. 

10. Нысанның 6-бағанында салынған айыппұлдар саны: 6.1 
аңшылық бойынша, 6.2 орман бойынша, 6.3 балық бойынша, 6.4 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар 
көрсетіледі. 

11. Нысанның 7-бағанында өндіріп алынған айыппұлдар саны: 
7.1 аңшылық бойынша, 7.2 орман бойынша, 7.3 балық бойынша, 7.4 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар 
көрсетіледі. 

12. Нысанның 7.5-бағанында оның ішінде өткен жылы салынған 
айыппұлдар саны: 7.6 аңшылық бойынша, 7.7 орман бойынша, 7.8 
балық бойынша, 7.9 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін 
бұзу жəне басқалар көрсетіледі. 

13. Нысанның 8-бағанында келтірілген залал сомасы: 8.1 аңшылық 
бойынша, 8.2 орман бойынша, 8.3 балық бойынша, 8.4 ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар көрсетіледі.

14. Нысанның 8-1-бағанында ерікті түрде өтелген айыппұлдар 
саны: 8.5 аңшылық бойынша, 8.6 орман бойынша, 8.7 балық бо-
йынша, 8.8 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне 
басқалар көрсетіледі. 

15. Нысанның 8.2-бағанында қойылған талап арыздар (келтірілген 

залал) саны: 8.9 аңшылық бойынша, 8.10 орман бойынша, 8.11 балық 
бойынша, 8.12 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне 
басқалар көрсетіледі. 

16. Нысанның 9-бағанында өндіріп алынған талап арыздар саны: 
9.1 аңшылық бойынша, 9.2 орман бойынша, 9.3 балық бойынша, 9.4 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар 
көрсетіледі. 

17. Нысанның 9.5-бағанында оның ішінде өткен жылғы айыппұлдар 
саны: 9.6 аңшылық бойынша, 9.7 орман бойынша, 9.8 балық бой-
ынша, 9.9 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне 
басқалар көрсетіледі. 

18. Нысанның 10-бағанында қарауға берілген (жіберілген) хатта-
малар саны: 10-1 ішкі істер департаменті, 10.2 аңшылық бойынша, 
10.3 орман бойынша, 10.4 балық бойынша, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар режимін бұзу жəне басқалар көрсетіледі. 

19. Нысанның 10-6-бағанында сотқа қарауға берілген (жіберілген) 
хаттамалар саны: 10.7 аңшылық бойынша, 10.8 орман бойынша, 10.9 
балық бойынша, 10.10 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін 
бұзу жəне басқалар көрсетіледі. 

20. Нысанның 10.11-бағанында прокуратураға қарауға берілген 
(жіберілген) хаттамалар саны: 10.12 аңшылық бойынша, 10.13 орман 
бойынша, 10.14 балық бойынша, 10.15 ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар режимін бұзу жəне басқалар, 10.16 оның ішінде: 10.17 
қаралды. 10.18 аңшылық бойынша, 10.19 орман бойынша, 10.20 
балық бойынша, 10.21 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимін 
бұзу жəне басқалар, 10.22 қараудан бас тартылды, 10.23 аңшылық 
бойынша, 10.24 орман бойынша, 10.25 балық бойынша, 10.26 ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар режимін бұзу жəне басқалар көрсетіледі. 

21. Нысанның 11-бағанында бұзушылардан алынған / соттар 
тəркіленгендер саны; 11.1 браконьерлік құралдары, барлығы, 11.2 
уақыт ішінде, 11.3 ойық ұңғылы мылтық, 11.4 тегіс ұңғылы, 11.5 көлік 
құралдары, 11.6 жүзу құралдары, 11.7 аулау құралдары (сүзек, ау), 
11.8 басқа құралдар, 11.9 заңсыз олжаланған өнім, 11.10 жабайы жа-
нуарлар, (киіктен, аушы жыртқыш құстардан басқа), 11.11 киік, 11.12 
киіктің мүйізі, 11.13 аушы жыртқыш құстар (ителгі жəне тағы басқа), 
11.14 сүрек, 11.15 қара балық түрлері, 11.16 бекіре балықтарының 
түрлері көрсетіледі.

22. Нысанның 12-бағанында тəркіленген заттарды өткізуден түскен 
қаражат мөлшері көрсетіледі. 

23. Нысанның  13-бағанында  əкімшілік  жауапкершілікке 
тартылғандар саны, 13.1 лауазымды адамдар, 13.2 жеке адамдар, 
13.3 мемлекеттік қызметшілер, 13.4 мемлекеттік органдардың бас-
шылары, 13.5 заңды тұлғалар көрсетіледі. 

24. Нысанның 14-тармағында қылмыстық жауапкершілікке 
тартылғандар саны, 14.1 лауазымды тұлғалар, 14.2 жеке тұлғалар, 
14.3 мемлекеттік қызметшілер, 14.4 мемлекеттік органдардың бас-
шылары, 14.5 заңды тұлғалар. 

25. Нысанның 15-бағанында бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған материалдар саны, 15.1 газеттерде журналдарда 
жарияланған мақалалар, жазбалар, 15.2 аңшылық бойынша, 15.3 
орман бойынша, 15.4 балық бойынша көрсетіледі.

26. Нысанның 15.5-бағанында радио жəне теледидардан сөз 
сөйлеулер саны, 15-6 аңшылық бойынша, 15.7 орман бойынша, 15.8 
балық бойынша хабарлар көрсетіледі.

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (ƏАОЖ)

1 Атырау облысы 230000000
2 Ақтөбе облысы 150000000
3 Ақмола облысы 110000000
4 Алматы облысы 190000000
5 Шығыс Қазақстан облысы 630000000
6 Жамбыл облысы 310000000
7 Батыс Қазақстан облысы 270000000
8 Қарағанды облысы 350000000
9 Қостанай облысы 390000000
10 Қызылорда облысы 430000000
11 Павлодар облысы 550000000
12 Солтүстік Қазақстан облысы 590000000
13 Түркістан облысы 510000000
14 Маңғыстау облысы 470000000

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 16 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем ле кеттік тіркеудің тізіліміне №18682 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 14 қаңтар          №25          Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде 

ұсталатын адамдардың есебін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2017 жылғы 13 ақпандағы № 107 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-

атқару жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдардың есебін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2017 жылғы 13 ақпандағы № 107 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14918 болып 
тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің 
эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 3 сəуірде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде 
ұсталатын адамдардың есебін жүргізу қағидаларында: 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сотталғандарды есепке алу құжаттары Қазақстан Республикасы 

Бас прокурорының 2018 жылғы 27 ақпандағы № 29 бұйрығымен 
бекітілген Қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған, қылмыстық 
жауаптылыққа тартылатын адамдардың, қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдардың 
арнайы есебін, ұстап алынған, күзетпен ұсталатын жəне сотталған 
адамдардың дактилоскопиялық есебін жүргізу жəне пайдалану 
қағидаларына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 16667 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің аумақтық органдарына (бұдан əрі - ҚСжАЕК) 
жолданады.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Салыстыру нəтижелері туралы бақылау парағында 

салыстырудың өткізілген күні туралы белгі қойылады жəне салыстыру-
ды өткізген қызметкердің тегі көрсетіледі, екі данада еркін нысанда акті 
жасалады, оның біреуі облыстар, республикалық маңызы бар қалалар 
жəне астана бойынша Қылмыстық - атқару жүйесі департаменттеріне 
(бұдан əрі - ҚАЖД) жолданады.».

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-
атқару жүйесі комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық 
түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жолдауды; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналас-
тыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жəне Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі 
комитетіне (А.Х. Базылбеков) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18194 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 11 ақпан         №108        Астана қаласы

«Ішкі істер органдарының қызметкерлері мен 
әскери қызметшілерінің сыныптық біліктілігін 

беру, жоғарылату, растау, сақтау, төмендету 
және алып тастау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 16 наурыздағы № 208 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ішкі істер органдарының қызметкерлері мен əскери қызмет-

шілерінің сыныптық біліктілігін беру, жоғарылату, растау, сақтау, 
төмендету жəне алып тастау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 16 наурыздағы 
№208 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 16731 болып тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 17 сəуірде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ішкі істер органдарының қызмет-
керлері ен əскери қызметшілерінің сыныптық біліктілігін беру, жоға-
рылату, растау, сақтау, төмендету жəне алып тастау қағидаларында: 

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. ІІО актісінің негізінде осы Қағидалардың 21-тармағында 

көрсетілген басшылар күнтізбелік он күн ішінде ІІО қызметкерлері мен 
əскери қызметшілеріне сыныптық біліктілігін беру, жоғарылату, растау, 
төмендету жəне алып тастау туралы бұйрық шығарады.

Бұйрыққа қол қойылған күн, егер онда өзгеше айтылмаса, ІІО 
қызметкері мен əскери қызметшісіне сыныптық біліктілігін беру, 
жоғарылату, растау, төмендету жəне алып тастау күні болып 
есептеледі.

Бұйрықтардың көшірмелері сыныптық біліктілігі үшін тиісті 
үстемеақы есептеу не оны төлеуді тоқтату (тоқтата тұру) үшін қаржы 
қызметтеріне жолданады.

ІІО-ның қалалық, аудандық, желілік бөліністері бұйрықтардың 
көшірмелерін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың полиция жəне көліктегі полиция департаменттерінің 
(бұдан əрі  – ПД, КПД) кадр қызметтеріне жолдайды.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. ІІО қызметкерлері мен əскери қызметшілеріне сыныптық 

біліктілігін беруді, жоғарылатуды, растауды, төмендетуді жəне алып 
тастауды жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі – Министрдің 
кеңесшілеріне, Министрдің режим жөніндегі көмекшісіне, комитеттердің 
төрағаларына, ІІМ орталық аппаратының департаменттері мен дер-
бес бөліністерінің бастықтарына жəне олардың орынбасарлары-
на, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың ПД, КПД, қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің 
(бұдан əрі – ҚАЖД), ІІМ білім беру ұйымдарының бастықтарына жəне 
олардың орынбасарларына, «Сұңқар» арнайы мақсаттағы жасағының 
командиріне;

(Соңы 15-бетте) 
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(Соңы. Басы 14-бетте) 

2) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбаса-
ры – ІІМ орталық аппараты бөліністерінің қатардағы жəне басшы 
құрамының лауазымдарында қызмет өткеретін ІІО қызметкерлері мен 
əскери қызметшілеріне, ІІМ оқу орталықтарының бастықтарына жəне 
олардың орынбасарларына, (Астана қаласы), республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың, (Жезқазған қаласы) жəне облыстардың 
«Мамандандырылған күзет қызметі басқармасы», «Автокөліктік 
қызмет көрсету мекемесі», «Солтүстік», «Оңтүстік» əскери жəне ар-
найы жабдықтау базасы» мемлекеттік мекемелерінің бастықтарына 
жəне олардың орынбасарларына, ІІМ-нің Байқоңыр қаласындағы 
өкілдігінің, Кинологиялық орталықтың бастықтарына жəне олардың 
орынбасарларына, ІІМ Дипломатиялық өкілдіктерді күзету жөніндегі 
полиция полкінің, ІІМ Үкіметтік мекемелерді күзету жөніндегі полиция 
полкінің командирлеріне жəне олардың орынбасарларына, əскери-
тергеу бөліністерінің қызметкерлерімен əскери қызметшілеріне;

3) ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің төрағасы – Қылмыстық-
атқару жүйесі комитетінің жеке құрамына;

4) ПД, КПД, ҚАЖД, ІІМ білім ұйымдарының бастықтары – ПД, КПД 
аппаратының (оның ішінде өзіндік қауіпсіздік бөліністерінің жəне ІІМ-
нің Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің қызметкерлеріне) ҚАЖД, ІІМ 
білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жəне бағынысты ішкі істер 
органдары мен бөліністерінің басшы құрамына; 

5) ІІО-ның қалалық, аудандық, желілік бөліністерінің, (Астана 
қаласы), республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
(Жезқазған қаласы) жəне облыстардың «Мамандандырылған күзет 
қызметі басқармасы», «Автокөліктік қызмет көрсету мекемесі», 
«Солтүстік», «Оңтүстік» əскери жəне арнайы жабдықтау базасы» 
мемлекеттік мекемелерінің, Кинологиялық орталықтың бастықтары, 
түзеу мекемелерінің, тергеу изоляторларының, түрмелер мен 
қоныс колонияларының бастықтары, «Сұңқар» арнайы мақсаттағы 
жасағының командирі, ІІМ Дипломатиялық өкілдіктерді күзету 
жөніндегі полиция полкінің, ІІМ Үкіметтік мекемелерді күзету 
жөніндегі полиция полкінің командирлері, оларға теңестірілген саптық 
бөліністердің командирлері – бөліні стердің жеке құрамына.»;

3-тарауда: 
4 жəне 5 параграфтардың тақырыбына өзгерістер тек орыс тілінде 

енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді; 
74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«74. АҚО қызметкерлері мен əскери қызметшілеріне сыныптық 

біліктілігін беруді, жоғарылатуды, растауды, төмендетуді жəне алып 
тастауды жүзеге асырады:

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі – ІІМ Төтенше 
жағдайлар комитетінің төрағасына (бұдан əрі – ТЖК) жəне оның орын-
басарларына,  облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың төтенше жағдайлар департаменттерінің (бұдан əрі – 
ТЖД), ТЖК Көкшетау техникалық институтының бастықтарына жəне 
олардың орынбасарларына;

ТЖК төрағасы – ТЖК аппаратында қызмет өткеретін АҚО 
қызметкерлері мен əскери қызметшілеріне;

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың ТЖД бастықтары – жедел қызмет көрсету  аумағында 
орналасқан АҚО қызметкерлері мен əскери қызметшілеріне;

ТЖК Көкшетау техникалық институтының бастығы – ТЖК Көкшетау 
техникалық институтының қызметкерлері мен əскери қызмет-
шілеріне.»;

12-қосымшаның тақырыбына өзгерістер тек орыс тілінде енгізіледі, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр 
жұмысы департаменті (С.Қ. Сүйінбаев) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін оны 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орна-
ластыруды;

4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күн 
ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қам-
тамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Републикасының Ішкі істер министрі 
полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 15 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18312 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 қаңтар          №8            Астана қаласы

«Минералогия, палеонтология, қазба 
жануарлардың сүйектері бойынша 

коллекциялық материалдардың экспортына 
лицензия беру» мемлекеттік қызмет 

стандарттарын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес «Минералогия, пале-
онтология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық 
материалдардың экспортына лицензия беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым 
комитеті (Садықов Е.Т.) заңнамада белгiленген тəртiпте келесіні 
қамтамасыз етсін: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде 
мемлекеттiк тiркелуін; 

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ 
жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде оны мерзімді баспа басылымдарына жіберілуін;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігінің вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 8 қаңтардағы №8 бұйрығына қосымша

«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік  қызмет).

2. «Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицен-
зия беру» мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан əрі – стандарт) 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен (бұдан 
əрі – Министрлік) əзірленді.  

3. Мемлекеттiк қызметті Министрліктің Ғылым комитеті (бұдан əрi 
– көрсетілетін қызметті беруші) көрсетедi.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесін 
беру www.egov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы, www.elicense.
kz веб-порталы (бұдан əрi – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Порталға өтініш берілген сəттен бастап мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету мерзімі: 

лицензияны беру – 1 (бір) жұмыс күн;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық емес фактісі анықталған жағдайда, 
өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауап дайын-
дайды.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны электрондық (толық 
автоматтандырылған).

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – Минералогия, па-
леонтология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық 
материалдардың экспортына лицензия беру немесе осы стандарттың 
10-тармағымен көзделген негіздемелер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны – электрон-
дық түрде.

Мемлекеттiк көрсетілетін қызметті алу үшін портал арқылы жүгінген 
кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі көрсетілетін 

қызметті берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрi – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында «жеке 
кабинетіне» жіберіледі.

7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға 
тегін беріледі.

8. Порталдың жұмыс істеу мерзімі – тəулік бойы, жөндеу жұмыс-
тарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
(көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызмет нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асы-
рылады).

«9. Көрсетiлетiн қызметтi алушының (не оның өкілінің) порталға 
жүгінуі кезінде мемлекеттiк қызметті көрсету үшін қажеттi құжаттар 
тiзбесi:

1) лицензия алу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтi алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтiнiш;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша жəне 
(немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық 
көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда 
– тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі;

егер мұндай қызмет түрі оған қатысты Қазақстан Республикасының 
аумағында лицензиялау енгізілген тауар айналымымен байланы-
сты болса лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған 
лицензияның бар екендігі туралы мəлімет;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы құжаттардың 
электрондық көшірмесі;

Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны, дара 
кəсiпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлiметтерді, 
ЭҮТШ арқылы төленген туралы көрсетiлетiн қызметтi берушi 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттiк ақпараттық 
жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал 
арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетiнде» мемлекеттiк көрсетілетін қызметтiң нəтижелерiн алу 
күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк қызметтi көрсетуге арналған сұрау 
салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі;

10. Көрсетілетін қызметті көрсетуші мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсетуден мынадай негіздемелер бойынша бас тартады: 

1) Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды 
тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым 
салынған;

2) көрсетілетін қызметті алушы біліктілік талаптарына сəйкес 
келмеген;

3) көрсетілетін қызметті беруші тиісті келісуші мемлекеттік органнан 
өтініш берушінің лицензиялау кезінде қойылатын талаптарға сəйкес 
келмейтіні туралы жауап алған;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жата-
тын қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру не-
месе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі 
(үкімі) болған;

5) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот көрсетілетін 
қызметті алушы-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салған 
жағдайларда жүзеге асырылады;

6) көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін ұсынған 
құжаттарында толық емес жəне дұрыс емес мəліметтердің болуы;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 
көзделген талаптардың сақталмауы;

8) лицензияны беруге негіз болатын бір немесе бірнеше 
құжаттардың қолданысын тоқтату немесе тоқтата тұру;

9) іске асыру үшін лицензиясы сұратылатын шартты (келісімшартты) 
орындау салдары болуы мүмкін мүше мемлекеттердің халықаралық 
міндеттемелерінің бұзылуы;

10) квотаның, сондай-ақ тарифтік квотаның таусылуы не олардың 
болмауы (квоталық тауарларға лицензия ресімдеген жағдайда);

11) Еуразиялық экономикалық комиссия актісімен көзделген өзге 
де негіздер.

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

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына немесе 010000, Астана қаласы, Есіл 
ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі» ғимараты, 
№ 11 кіреберіс, телефон: 8(7172) 74-24-62, 74-24-54 мекенжайына 
Министрліктің басшысы атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы шағымда аты-жөні, тегі, пошталық 
адрес, шығыс нөмірі мен күні көрсетіп, шағымға қол қояды. 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (кіріс нөмірі 
жəне күні) шағымның қабылданғандығын растау болып табыла-
ды. Көрсетілетін қызметті алушы өзі келген жағдайда кіріс құжатты 
қабылдау күні мен уақыты жəне нөмірі белгіленген, шағымды 
қабылдаған адамның тегі, аты жəне əкесінің аты (ол болған жағдайда) 
көрсетілген құжат беріледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжай-
ына көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелгеннен кейін 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
көрсетілетін қызметті алушы 1414 бірыңғай байланыс-орталығының 
телефондары арқылы алады.

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

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөнiндегi уəкiлеттi органға 
шағымдана алады.

Мемлекеттiк қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөнiндегi уəкiлеттi органның атына түскен шағым тіркелген күнінен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушы заңнамада белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметтің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескеріле 

отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету мекенжайлары Министрліктің 
– www.sc.edu.gov.kz, «Мемлекеттік қызметтер» бөлімі интернет-ре-
сурсында орналасқан;

13. Көрсетілетін қызметті алушы оның ЭЦҚ болған жағдайда  
мемлекеттік қызметті электронды түрде ала алады.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсе-
тудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке 
кабинеті» арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ 
бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметтерінің телефондары: 8 (7172) 74-24-62, 74-54-64, мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-
орталығы: 1414.

«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына 

лицензия беруге өтініш

1. Өтініш № 2. Қолданылу кезеңі
ЖЖЖЖ.КК.АА-дан бастап
ЖЖЖЖ.КК.АА дейін|

3. Лицензияның типі |ЭКСПОРТ 4. Келісімшарт
____ жылғы № ___

5. Көрсетілетін қызметті алушы | 6. Сатып алушы

7. Тағайындалған елі | 8. Сатып алушының елі |

9. Келісімшарт валютасы| 10. Құны 11. Статистикалық 
құны|

12. Шығарылған елі | 13. Саны 14. Өлшем бірлігі |

15. КО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды жəне оның сипаттамасы |
16. Қосымша ақпарат

17. Лицензия беру үшін негіздеме 18. Уəкілетті тұлға
Т.А.Ə
Лауазымы
Қолы жəне мөрі
Күні

«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына 

лицензия беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары мен 
оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесі

№ 
р/с

Біліктілік талап-
тары

Оларға сəйкестікті
растайтын құжаттар *

Ескерт-
пе

1 2 3 4
Тауарлар экспорты кезінде ** 

1 Тараптардың 
сыртқы сауда 
қызметін жүзеге 
асыру ниеттерін 
растау

Сыртқы сауда шартының 
(келісімшартының) көшірмесі, 
қосымшаның жəне (немесе) 
оған толықтырудың, ал сыртқы 
сауда шарты (келісімшарты) 
болмаған жағдайда тараптар-
дың ниеттерін растайтын өзге 
де құжаттың көшірмесі

2 Мемлекеттік тіркеу 
туралы немесе 
салық органында 
есепке тұрғаны 
туралы құжаттың 
көшірмесінің 
(мəлімет терінің) 
болуы

Мемлекеттік тіркеу туралы не-
месе салық органында есеп-
ке тұрғаны туралы құжаттың 
көшірмесі (мəлімет)

3 Тиісті қызмет түрін 
жүзеге асыруға 
арналған рұқсат

Егер қызметтің мұндай түрі 
оған қатысты Еуразиялық Эко-
но микалық Одақтың кедендік 
аумағында лицензиялау 
енгізілген тауар айналымы-
мен байланысты болса, ли-
цензияланатын қызмет түрін 
жүзеге асыруға арналған 
лицензияның көшірмесі не-
месе лицензияланған қызмет 
түрін жүзеге асыруға арналған 
лицензияның болуы туралы 
мəліметтер

4 Тауарды өндірудің 
жəне иеленудің 
заң дылығын рас-
тау

Тауарды өндірудің жəне 
иеленудің заңдылығын 
куəландыратын құжаттардың 
көшірмелері

     
 * ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір беті көрсетілетін 

қызметті алушының қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылған 
болуы тиіс не құжаттардың көшірмелері тігілген жəне олардың соңғы 
беттері көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасымен жəне мөрімен 
куəландырылған болуы тиіс.

құжаттарды «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы 
арқылы немесе «Е-лицензиялау» www.elicense.kz веб-порталы 
арқылы ұсынған кезде құжаттар көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ-сымен куəландырылған құжаттардың электрондық көшірмесі 
түрінде ұсынылады;

көрсетілетін қызметті берушіде құжаттарда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алу мүмкіндігі болған 
жағдайда, құжаттарды ұсыну талап етілмейді;

** Еуразиялық экономикалық қауымдастық шеңберінде үшінші ел-
дермен саудадағы Кеден одағына мүше мемлекеттер əкелуге жəне 
əкетуге тыйым немесе шектеулер салулар қолданатын тауарлардың 
Бірыңғай тізбесіне енгізілетін;

*** мұндай құжатқа өзгеріс пен толықтыру енгізілген жағдайларды 
қоспағанда, егер мұндай құжаттың көшірмесі бұрын ұсынылған 
жағдайда, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған келісімшартты 
ұсыну талап етілмейді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 10 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18166 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 4 мамыр     №181     Нұр-Сұлтан қаласы

«Минералогия, палеонтология, қазба 
жануарлардың сүйектері бойынша 

коллекциялық материалдардың экспортына 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 
сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған «Минералогия, палеонтология, қазба 
жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың 
экспортына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің 
регламенті бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ 
жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ресурсын-
да орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі 
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 Ф.Н. Жақыповаға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі К. ШƏМШИДИНОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 4 мамырдағы №181 бұйрығымен бекітілген 

«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына 

лицензия беру» бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген 
«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері бо-
йынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес əзірленді. (бұдан 

əрі – Стандарт) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 18166 болып тіркелді), мемлекеттік қызметті Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитеті (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтінішті қабылдау жəне нəтижесін 
беру:

1) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz. арқылы жүзеге 
асырылады.

 2) «е-лицензияландыру» (www.elicense.kz) веб порталы (бұдан 
əрі –портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электронды (автоматтан-
дырылған). 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі –минералогия, палеон-
тология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық 
материалдардың экспортына лицензия беру немесе мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет 
көрсету процесіндегі өзара іс-қимыл жүргізу тəртібінің 

сипаттамасы

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімдерді (іс-əрекетті) 
бастау үшін көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағына 
сəйкес қажетті құжаттарды (бұдан əрі - тізбе) қоса бере отырып, 
көрсетілетін қызметті алушының электронды сауалды алуы негіз 
болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына енетін рəсімдер 
(іс-қимылдар):

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің порталға 
келіп түскен электрондық сауалды мемлекеттік органдардың бірыңғай 
электрондық құжат айналымы жүйесінде (бұдан əрі – БЭҚАЖ) 2 (екі) 
сағат ішінде тіркеуі; 

2) электрондық сауалды көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
(не оның міндеттерін атқаратын адамның) 1 (бір) сағат ішінде қарауы;

3) электрондық сауалды басқарманың бас сарапшысы немесе/
жəне сарапшысы 2 (екі) сағат ішінде қарауы;

4) минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беру 
жөніндегі комиссияның (бұдан əрі - комиссия) отырысы;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе орынбасарының 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне 1 (бір) сағат ішінде қол қоюы.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл жүргізу тəртібінің 
сипаттамасы

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне мынадай көрсетілетін 
қызметті берушінің (жұмыскерлерінің) құрылымдық бөлімшелер 
қатысады:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (не оның міндеттерін 

атқаратын адам);
3) басқарманың бас сарапшысы/сарапшысы;
4) комиссия мүшелері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе орынбасары.
7. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы реттілігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері порталға 

құжаттар келіп түскен күннен сəттен 2 (екі) сағат ішінде алынған 
құжат тарды БЭҚАЖ-да тіркеуден өткізеді жəне портал арқылы қыз-
мет берушінің басшысына (не оның міндеттерін атқаратын адамға) 
жібереді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (не оның міндеттерін 
атқаратын адам) құжаттар келіп түскен кейін 1 (бір) сағаттың ішінде 
басқарманың басшысына, бас сарапшысына немесе/жəне сарапшы-
сына) нұсқаумен жібереді;

3) басқарманың бас сарапшысы жəне/немесе сарапшысы құжат-
тарды 2 (екі) сағат ішінде комиссияның қарауына дайындайды;

4) минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері 
бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беру 
жөніндегі комиссия 3 (үш) сағаттың ішінде лицензия беру туралы 
шешiм қабылдайды;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе орынбаса-
ры 1 (бір) сағаттың ішінде лицензиялауға немесе лицензиялаудан 
бас тартуға қол қояды, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының жеке 
кабинетіне автоматты түрде жіберіледі.

Лицензия беру туралы шешім қабылданған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға лицензия бередi;

Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша бизнес-процесс анықта-
масы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің 1-қосым-
шасында көрсетілген.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы

8. Электрондық сұрауды портал арқылы берген кезде көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетінде» көрсетілетін қызметтің 
нəтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін сұрауды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі. Портал арқылы 
мемлекеттiк қызметті көрсету кезiнде көрсетiлетін қызметті берушi 
мен көрсетiлетін қызметті алушының жүгiнуі жəне рəсiмдердiң (iс-
қимылдардың) бірізді тəртiбiнің сипаттамасы:

1) 1-іс-қимыл – алынған құжаттарды қабылдау, тіркеуден өткізу 
жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қарауға беру;

2) 2-іс-қимыл – қарау жəне құжаттарды қарау үшін құрылымдық 
бөлімшеге беру;

3) 3-іс-қимыл – жауапты орындаушыны анықтау жəне құжаттарды 
қарауға беру;

4) 4-іс-қимыл – құжаттардың толықтығын тексеру жəне мине-
ралогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша 
коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беруді дай-
ындау;

 ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған 
жағдайда жауапты орындаушы бас тарту туралы дəлелді жауап 
дайындайды;

5) 5-іс-қимыл – минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың 
сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың экспортына 
лицензия беруге қол қою немесе бас тарту туралы дəлелді жауап;

6) 6-іс-қимыл – минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың 
сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың экспортына ли-
цензияны тіркеу жəне беру.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті тұлғасының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат 
нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметшілерінің) өзара 
əрекет етудің, рəсімдері (əрекеттері) кезеңділігінің толық сипаттамасы 
жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 2-қосымшаға 
сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығында көрсетіледі.

«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша
бизнес-процесс анықтамасы

(Соңы 16-бетте) 
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«Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Электрондық үкімет порталы арқылы электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету кезіндегі функционалдық
өзара іс-қимыл диаграммасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 4 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18642 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 15-бетте) 

- көрсетілетін қызметті алушы алатын 
электронды құжат 

- іс-əрекет

- ақпараттық жүйе

- бастапқы жəне қорытынды хат

- хаттар жиынтығы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 16 мамыр        №208      Нұр-Сұлтан  қаласы

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде 
пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың 

нысанын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы
23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын 

қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4991 болып тіркелген) мы-
надай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру ұйымдары білім беру 
қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың ныса-
нындарында:

орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы осы 
бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі хаттамалары-
ның кітабы осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

1-4-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 3-қосым-
шаға сəйкес жазылсын;

5-11(12)-сыныптарға арналған сынып журн алы осы бұйрыққа 
4-қосымшаға сəйкес жазылсын;

теориялық оқытуды есепке алу журналы (техникалық жəне кəсіптік 
білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына арналған) осы 
бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

өндірістік оқытуды есепке алу журналы (техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарына арналған) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

əрбір айға оқытушының жұмыс уақытын есепке алу ведомосі
(сағатпен) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

оқытушының жылдық жұмыс уақытын есепке алу ведомосі
(сағатпен) сы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

емтихан ведомосі (білім алушыларды аралық аттестаттауға 
арналған) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

білім алушының студенттік билеті осы бұйрыққа 10-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын; 

білім алушының үлгерім кітапшасы осы бұйрыққа 11-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

диплом беру кітабы осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

дипломның телнұсқаларын беру кітабы осы бұйрыққа 13-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

академиялық анықтама беру кітабы осы бұйрыққа 14-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

атаулы кітап осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын;

білім алушылардың алфавиттік кітабы (орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдары оқушыларының есебін алу үшін) алынып тасталсын;

осы бұйрыққа 5-1-қосымшаға сəйкес жеке сабақтарды есепке алу 
журналымен (техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарына арналған) толықтырылсын;

осы бұйрыққа 9-1-қосымшаға сəйкес емтихан ведомосымен 
(оқытудың кредиттік жəне (немесе) модульдік технологиясы бойынша 
білім алушыларды аралық аттестаттауға арналған) толықтырылсын;

осы бұйрыққа 10-1-қосымшаға сəйкес қазақстандық студенттік 
сəйкестендіру картасымен (техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарына арналған) толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
техникалық жəне кəсіптік білім Департаменті Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Респуб-
ликасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жол-
дауды;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Респуб-
ликасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ресурсында ор-
наластыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау 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.

Министр К.ШƏМШИДИНОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 1-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 

атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен 
бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы
 _____________________________________________________
        (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

 ____________________________________________________
                                       (аудан, қала (ауыл)
 _____________________________________________________
                          (орта білім беру ұйымының атауы)

 __________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

№
р/с

Бұйрық 
№

Шығарылған 
күні

Бұйрықтың 
атауы

Кім қол қойды
(Т.А. Ə. (болған 

жағдайда), лауазымы

Ескерту: Бұйрықтарды тіркеу кітабы (бұдан əрі – Кітап) орта 
білім беру ұйымдарында негізгі қызмет бойынша, кадрлар жəне 
оқушылардың жеке құрамы жəне ауысуы бойынша жүргізіледі.

Кітаптың əрбір парағы нөмірленеді, тігіледі жəне орта білім беру 
ұйымы директорының қолы қойылып, мөр басылады. Электрондық 
жүйеге қосылған білім беру ұйымдарында бұйрықтарды тіркеу кітабы 
тек қана электронды түрде толтырылады, оны қағаз нұсқада толтыру 
талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 2-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі 

хаттамаларының кітабы
 _____________________________________________________
        (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
 _____________________________________________________
        (аудан, қала (ауыл)
 _____________________________________________________
               (орта білім беру ұйымының атауы)
 
__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

 № хаттама
 _____________________________________________________
______________________________________________отырысы
                (кеңесі, жиналысы)
 (өткізілген күні толық көрсетілуі тиіс)
 Қатысқандар: (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) толық 

көрсетіледі)
 Күн тəртібі:
 1. Тыңдалды: 1. Қаралған мəселенің тақырыбы.
 2. Сөйледі: 1. Сөйлеген адамның (Т.А.Ə. (болған жағдайда) жəне 

сөзінің қысқаша мазмұны.
 3. Қаулы етті: 1. Аталған мəселе бойынша қабылданған шешім
 Төраға ______________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда)
 Хатшы ______________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда)
 Ескерту: Орта білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі 

хаттамаларының кітабы (бұдан əрі – Хаттамалар кітабы) барлық 
орта білім беру ұйымдарында жүргізіледі, онда педагогикалық 
кеңеске шығарылған мəселелердің талқылануы, педагогикалық кеңес 
мүшелерінің ұсыныстары мен ескертулері тіркеледі. 

Хаттамалар кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымы 
директорының қолымен жəне мөрімен бекітіледі. 

Орта білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің хаттамасы білім 
беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды 
түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы «16» мамырдағы № 208 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен 

бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

1-4-сыныптарға арналған сынып журналы
 ____________________________________ ________________
       (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
 ____________________________________________________
    (аудан, қала (ауыл)
 ____________________________________________________
          (орта білім беру ұйымының атауы)
 _______________________________________________сынып

 _____________________________________________оқу жылы

Ескерту: Сынып журналы орта білім беру ұйымының əрбір мұғалімі 
жүргізуге міндетті болып табылатын қатаң есептіліктегі құжат.

Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге 
қосылған жағдайда тек қана электрондық форматта толтырылады, 
оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.

Электрондық журнал оқу жылының қорытындысы бойынша 
ақпараттық жүйеден жүктеледі жəне басып шығарылады, беттері 
бауланып, нөмірленіп, орта білім беру ұйымы директорының қолы 
қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі. 

 1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні.
Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин.
2 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин.
3 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин. 
4 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин.
5 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин.
6 сабақ
__сағ.__
мин.
__сағ.__
мин.

 2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні.
Сабақ 
уақыты

Дүй сенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
_сағ.__
мин.
_сағ.__
мин.
2 сабақ
__сағ._
мин.
__сағ._
мин.
3 сабақ
__сағ._
мин.
__сағ._
мин.
4 сабақ
__сағ._
мин.
__сағ._
мин.
5 сабақ
__сағ._
мин.
__сағ._
мин.
6 сабақ
__сағ._
мин.
__сағ._
мин.

                                               Мазмұны

Атауы  Беті
1. Сауат ашу ___________________
2. Ана тілі ___________________
3. Əдебиет ___________________
 4. Қазақ тілі ___________________
5. Орыс тілі ___________________
6. Шетел тілі _______________
                                (қандай)

___________________

7. Математика ___________________
8. Информатика (Ақпараттық 
коммуникациялық технология)

___________________

9. Жаратылыстану ___________________
 10. Дүниетану ___________________
11. Өзін-өзі тану ___________________
 12. Музыка ___________________
13. Бейнелеу өнері ___________________
14. Еңбекке баулу (Көркем еңбек) ___________________
 15. Дене шынықтыру ___________________
16. ________________ ___________________
17. ________________ ___________________
18. ___________ _____ ___________________
19. ________________ ___________________
20. Білім алушылар туралы жалпы 
мағлұматтар

___________________

21. Білім алушылардың дене 
шынықтыру дайындығының 
көрсеткіштері

___________________

22. Білім алушылардың қатыспаған 
сабақтары мен күндерінің саны туралы 
мағлұматтар

___________________

23. Білім алушылардың оқу үлгерімі 
жəне тəртібі есебінің жинақ тізімдемесі

___________________

24. Сынып журналының жүргізілуі тура-
лы ескертулер

___________________

 (Сол жақ беті)
Пəннің аты_______________________

№
р/с

Білім алушының 
тегі, аты

Айы, күні
одан əрі, 
26-ға дейін

 Одан əрі, 42-ге дейін 
 (оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________
Айы, күні Сабақта не 

өтілді
Үй тапсырмасы Мұғалімнің 

ескертулері

 Барлығы 42 жол
 (сол жақ беті)
 Жаңартылған бағдарлама бойынша 1-4 сыныптар үшін*

Пəн атауы _______________________
№
п/п

Білім 
алушының 
аты-жөні

Күні, айы
одан əрі, 26-
ға дейін

 
Барлығы, 42-ге дейін 
 (оң жақ беті)

Мұғалімнің Т.А.Ə. (болған жағдайда) ________________________
Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры

бы

Үй
 та

пс
ыр

ма
сы

Оқу 
бағдарламалары 
бөлімдері үшін 
тоқсандық ЖБ 
балы

Тоқсандық 
ЖБ балы

%
 Ж

Б 
р 

(е
ң 
жо

ға
ры

 
50

%
)

%
 Ж

Бч
 (е
ң 
жо

ға
ры

 
50

%
)

Со
мм

ас
ы 

%

То
қс
ан
ды

қ б
ағ
ал
ау

ЖБ 
р 1

ЖБ 
р 2

ЖБ 
р 3

ЖБ 
р 4

Ең жоғары көрсеткіш балл

 Барлығы, 42-ге дейін (сол жақ беті)
 *Ескерту: 2016-2017 оқу жылы – 1-сынып, 2017-2018 оқу жылы – 1, 

2 - сыныптар, 2018-2019 оқу жылы – 1, 2 жəне 3-сыныптар, 2019-2020 
оқу жылы – 1, 2, 3 жəне 4-сыныптар.

 Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар
№
р/с

Жеке іс 
қағазының 
№

Білім 
алушы-
лардың 
тегі, аты

Жы-
нысы

Туған 
жылы 
жəне 
айы

Ұлты Мектепке 
дейінгі меке-
меде болуы

1.
2.
3.

 Беттің соңына дейін

 (оң жақ беті)
Оқуды 
қашан 
бастады

Қашан 
жəне 
қайда 
кетті

Əке-шешесінің 
немесе оларды 
алмастырушы 
өкілдерінің тегі, 
аты, əкесінің 
аты (болған 
жағдайда)

Көрсетілген 
тұлғаның 
қызметі, 

жұмыс істейтін 
мекемесінің 
адресі жəне 

атауы

Мекен-
жайы, те-
лефоны

 Беттің соңына дейін
 (сол жақ беті)

 Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының 
көрсеткіштері (дене тəрбиесі мұғалімі жылына екі рет толтырады)
№
п/п

Білім 
алушы-
лардың 
тегі жəне 

аты

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының басында (қыркүйек)
жү-
гіру

Қолдың 
күші

О
рн
ын

ан
 

ұз
ын

ды
ққ
а 

се
кір

у

Ты
ғы
з д

оп
ты

 
ла
қт
ыр

у 
(1
кг

)

Де
не

 тə
рб
ие
сі 

да
йы

нд
ығ
ы 

жа
ғд
ай
ын

ың
 

ба
ға
сысол оң

 
Одан əрі, 42-ге дейін 
 (оң жақ беті)

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)
жүгіру Қолдың 

күші
Орнынан 
ұзындыққа 
секіру

Тығыз 
допты 
лақтыру 

(1кг)

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 
жалпы бағасы

сол оң

 (сол жақ беті)
 
Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтарының 

саны туралы мағлұмат
№ Білім 

алушы-
лардың тегі 
жəне аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 Одан əрі, 42-ге дейін
 (оң жақ беті)

№
Білім 

алушылардың 
тегі жəне аты

қараша желтоқсан 2-тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 
одан əрі, 42-ге дейін

№ Білім 
алушы-

лардың тегі 
жəне аты

қаңтар ақпан наурыз 3 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 Одан əрі, 42-ге дейін
 (сол жақ беті)

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі жəне 

аты

сəуір мамыр 4 тоқсан жылдық

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты
 (сол жақ беті)

 Білім алушылардың оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын есеп-
ке алудың жинақ тізімдемесі

№

Бі
лі
м 
ал
уш

ыл
ар
ды

ң 
те
гі,

 а
ты

Оқу 
жылда-
рының 
кезең-
дері

Пəндердің аттары

Са
уа
т а

ш
у

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
іті
к о

қу
Қа
за
қ т

лі
О
ры

с 
тіл

і
Ш
ет
ел

 ті
лі

М
ат
ем

ат
ик
а

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

 (А
КТ

)
Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Дү
ни
ет
ан
у

Ө
зін

-ө
зң

 та
ну

Бе
йн
ел
еу

 ө
не
рі

М
уз
ык
а

Ең
бе
кк
е 
ба
ул
у 

(К
өр
ке
м 
ең
бе
к)

Де
не

 тə
рб
ие
сі

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Жылдық 
баға
Жазғы 
тап-
сырма-
ларды 
орында-
уы
Қоры-
тынды 
баға

 Одан əрі, 42-ге дейін
 
Журналды жүргізу жөніндегі ескертулер (директордың оқу-

тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе орта білім беру 
ұйымының директоры толтырады)
Күні мен айы Тексерушілердің ескертулері 

мен ұсыныстары
Орындалғаны 
жөнінде белгі

 Беттің соңына дейін

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен 

бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы
______________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
______________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
______________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
________________________________________________ сынып
______________________________________________ оқу жылы

Ескерту: Сынып журналы əрбір мұғалім жəне сынып жетекшісі 
үшін жүргізуге міндетті қатаң есептіліктегі құжат болып табылады.

Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге 
қосылған жағдайда тек қана электрондық форматта толтырылады, 
оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.

Электрондық сынып журналы оқу жылының қорытындысы бойын-
ша ақпараттық жүйеден жүктеледі жəне басып шығарылады, беттері 

(Жалғасы 17-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 16-бетте) 

нөмірленіп, бауланып, орта білім беру ұйымы директорының қолы 
қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

 1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні. 
Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
2 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
3 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
4 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин.
5 сабақ
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
6 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин

 2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні.
Сабақ 
уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
2 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
3 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
4 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин.
5 сабақ
__сағ.__
мин
___сағ._
мин
6 сабақ 
__сағ.__
мин
___сағ._
мин

                                               Мазмұны
Атауы беті
1. Қазақ тілі _______________
2. Қазақ əдебиеті ____________________
3. Орыс тілі

4. Орыс əдебиеті ____________________
5. Ана тілі ____________________
6. Əдебиеті ____________________
7. Шетел тілі __________________ 
                                   (қандай)
8. Математика ____________________
 9. Алгебра жəне анализ бастамалары ____________________
10. Геометрия ____________________
11. Информатика

12. Жаратылыстану ____________________
13. География ____________________
14. Биология ____________________
15. Химия

16. Физика ____________________
17. Қазақстан тарихы ____________________
18. Дүниежүзі тарихы ____________________
19. Құқықтану негіздері

20. Адам.Қоғам.Құқық. ____________________
21. Өзін-өзі тану

 22. Музыка ____________________
23. Бейнелеу өнері ____________________
24. Көркем еңбек ____________________
25. Технология

26. Дене шынықтыру ____________________
27. Білім алушылар туралы жалпы 
мағлұмат

____________________

28. Білім алушылардың босатқан 
күндері мен сабақтары туралы 
мағлұмат
29. Білім алушылардың оқу үлгерімі 
мен тəртібін есепке алудың жинақ 
тізімдемесі
30. Қоғамдық пайдалы еңбек жəне 
қоғамдық тапсырмаларды есепке алу
31. Үйірмелер (секциялар, клубтар) 
жəне факультативтік сабақтар туралы 
мағлұмат
32. Дене шынықтыру дайындығынан 
Президенттік тест тапсыру туралы 
мəлімет
33. Білім алушылардың дене 
шынықтыру дайындығының 
көрсеткіштері
34. Сынып журналының жүргізілуі тура-
лы ескертулер

 (сол жақ беті)
Пəннің аты _______________________________

№
р/с

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні Одан əрі, 
35-ке дейін

 
одан əрі, 42-ге дейін
 (оң жақ беті)

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)
____________________________

Күні, айы Сабақта не 
өтілді

Үй тапсырмасы Мұғалім 
ескертпесі

Жаңартылған бағдарлама бойынша 5-11 (12) сыныптар үшін*
Пəндер атауы _______________________________

№
п/п

Білім алушының 
аты-жөні

Айы, күні Одан əрі, 
35-ке дейін

 42-ге дейін 
 (оң жақ бетте)

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)
____________________________

Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры

бы

Үй
 та

пс
ыр

ма
сы

Оқу бағдарламалары 
бөлімдері үшін 
тоқсандық ЖБ баллы

То
қс
ан
ды

қ 
Ж
Б 
ба
лл
ы

%
 Ж

Б 
р 

(м
ак
с 

50
%

)

%
 Ж

Бч
 (м

ак
с 

50
%

)

Со
ма

сы
 %

То
қс
ан
ды

қ б
ағ
ал
ау

ЖБ 
р 1

ЖБ 
р 2

ЖБ 
р 3

ЖБ 
р 4

Ең жоғары көрсеткіш балл

 Барлығы, 42 жол (сол жақ бетте)
 *Ескерту: 2017-2018 оқу жылы – 5,7- сыныптар, 2018-2019 оқу 

жылы – 5,6,7,8 жəне 10-сыныптар, 2019-2020 оқу жылы - 5,6,7,8,9,10 
жəне 11 (12)- сыныптар.

 Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар
№
р/с

Жеке іс 
қағазының 

№

Білім алушы-
лардың тегі, 

аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Жы-
нысы

Туған 
жылы 
жəне 
айы

Ұлты Оқуды 
қашан 
баста-
ды

1
2
3
4

 Одан əрі, 42-ге дейін 
 (оң жақ беті)
Қашан 
жəне 
қайда 
кетті

Үйірмелерге 
қатысуы, 
қоғамдық 
жұмысы

Əке-шешесінің 
немесе оларды 
алмастырушы 
адамның тегі, 

аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Ата-
анасының 
жұмыс 
орны, 
қызметі, 
телефоны

Мекен-
жайы, 
теле-
фоны

 Беттің соңына дейін 
 (сол жақ беті)

 Білім алушылардың сабақтарының саны мен босатқан 
күндері туралы мағлұматтар

№
Білім 
алушы-

лардың тегі 
жəне аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 Одан əрі, 42-ге дейін
№ Білім алушы-

лардың тегі 
жəне аты

қараша желтоқсан 2-тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 одан əрі, 42-ге дейін
 Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу 

жылы жəне жарты жыл бойында)
 (сол жақ беті)

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі жəне 

аты

қаңтар ақпан наурыз 3 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

 Одан əрі, 42-ге дейін
 Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу 

жылы жəне жарты жыл бойында)
 (оң жақ беті)

№ Білім 
алушы-

лардың тегі 
жəне аты

сəуір мамыр 4 тоқсан жылдық

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

 Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11-12 сыныптар оқу 
жылы жəне жарты жыл бойында)

 Білім алушылардың үлгерімі мен тəртібін есепке алудың 
жинақ тізімдемесі
№

Бі
лі
м 
ал
уш

ы-
ны

ң 
те
гі,

 а
ты

Оқу 
жылының 
кезеңдері

Пəндер аты

Қа
за
қ т

іл
і

Қа
за
қ ə

де
би
ет
і

О
ры

с 
тіл

і
О
ры

с 
əд
еб
ие
ті

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
і

Ш
ет
ел

 ті
лі

М
ат
ем

ат
ик
а

Ал
ге
бр
а 
жə

не
 а
на
ли
з б

ас
та
ма

ла
ры

Ге
ом

ет
ри
я

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Ге
ог
ра
ф
ия

Би
ол
ог
ия

1 1-тоқсан
2-тоқсан 
(1-жарты 
жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан 
(2-жарты 
жылдық)
Жылдық 
бағасы
Емтихан 
бағасы
Қорытынды 
баға
4-тоқсан 
(2-жарты 
жылдық)
Жылдық 
бағасы
Емтихан 
бағасы
Қорытынды 
баға

2

 Беттің соңына дейін
 (оң жақ беті)
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ар
ат
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та
ну

Ге
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ф
ия
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ия

Де
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Ал
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ш
қы

 ə
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йы

нд
ық

 (А
лғ
аш

қы
 

əс
ке
ри

 ж
əн
е 
те
хн
ол
ог
ия
лы

қ д
ай
ын

ды
қ)

Кə
сіп

ке
рл
ік 
жə

не
 э
ко
но
ми

ка
 н
ег
ізд

ер
і

Гр
аф

ик
а 
жə

не
 ж
об
ал
ау

 Кестенің жалғасы

Дене 
шынық-
тыру

Алғашқы əскери дайындық 
(Алғашқы əскери жəне 

технологиялық дайындық)

Таңдау пəндері

 (сол жақ беті)

 Қоғамдық пайдалы еңбекті есепке алу
№ Білім 

алушының 
тегі жəне аты

Айы, күні
Одан əрі, 

25-ке дейін

 беттің соңына дейін 
 (оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
__________________________
Айы, күні Орындалған 

жұмыстың 
мазмұны

Орындалған 
жұмыстың 
көлемі

Мұғалімнің 
белгісі

 беттің соңына дейін 
 (сол жақ беті)

 Үйірмелерге (секцияларға, клубтарға) жəне факультативтер-
ге қатысу туралы мағлұматтар (сынып жетекшісі толтырады)
№ Білім 

алушының 
тегі, аты

Үйірмелер (секциялар, клуб-
тар)

Факультативтер

1-жарты 
жылдық

2-жарты 
жылдық

1-жарты 
жылдық

2-жарты 
жылдық

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 
ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 
ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

1
2
3

 одан əрі, 42 жолға дейін
 (оң жақ беті)

 Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест тапсыру 
туралы мағлұмат (дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі толтырады)
№ Білім 

алушы-
лардың 
тегі, аты

Дене шынықтыру 
дайындығының деңгейі

Белгі 
түрі 
жəне 
грамо-
талар

Президенттік 
тесті 

тапсырған 
күні

Президенттік 
деңгей

Ұлттық 
дайындық 
деңгей

1
2
3

 одан əрі, 42-ге дейін
 (сол жақ беті)

 Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының 
көрсеткіштері (дене шынықтыру пəнінің мұғалімі толтырады)
№

Бі
лі
м 
ал
уш

ы 
ла
рд
ың

 те
гі 

жə
не

 а
ты

М
ед
иц
ин
ал
ық

 то
п

Оқу жылының басында (қыркүйек)

30
-6

0-
10

0 
м.

 ж
үг
ір
у

Қо
лд
ың

 кү
ш
і

О
рн
ын

ан
 ұ
зы

нд
ық
қа

 
се
кір

у

До
пт
ы 
ла
қт
ыр

у 
(1

 кг
)

Та
рт
ыл

у

Де
не

 тə
рб
ие
сі 

да
йы

нд
ығ
ы 

жа
ғд
ай
ын

ың
 б
ағ
ас
ы

сол оң Ұл- 
дар

Қыз- 
дар

1
2
3

 одан əрі, 42-ге дейін
 (оң жақ беті)

 Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының 
көрсеткіштері

№

Бі
лі
м 
ал
уш

ыл
ар
ды

ң 
те
гі 

жə
не

 а
ты

М
ед
иц
ин
ал
ық

 то
п

Оқу жылының аяғында (мамыр)

Қо
лд
ың

 кү
ш
і

О
рн
ын

ан
 

ұз
ын

ды
ққ
а 
се
кір

у

До
пт
ы 
ла
қт
ыр

у 
(1

 кг
)

Та
рт
ыл

у

Де
не

 тə
рб
ие
сі 

да
йы

нд
ығ
ы 

жа
ғд
ай
ын

ың
 

ба
ға
сы

Қо
лд
ың

 кү
ш
і

сол оң Ұлдар Қыздар
1
2
3
 
одан əрі, 42-ге дейін

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер (директордың 
оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе директор 
толтырады)
Күні жəне 

айы
Тексерушінің ескертулері 

мен ұсыныстары
Орындалғаны жөніндегі 

белгі

 беттің соңына дейін

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2019 
жылғы «16» мамырдағы №208 бұйрығына 5-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Теориялық оқытуды есепке алу журналы 
(техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарына арналған)

Оқу тобы  _________________
Оқу курсы  __________________
Мамандығы _______________________
Біліктілігі ________________________
20___/20___ оқу жылы
 
Мазмұны

№
р/с

Модуль 
индексі

Пəн жəне 
(немесе) модуль 

атауы

Оқытушының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған 

жағдайда)

Беті

1

2

3

4

5

Ескерту: Мазмұндағы бағандар саны оқу жылы ішінде оқу тобында 
оқытылатын пəндер жəне (немесе) модульдер санына байланысты 
белгілен еді.

№ 5.1 нысан. ОҚУ ЖЫЛЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН МОДУЛЬ-
ДЕР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

№
р/с

Модуль
атауы 

Оқу жоспары бойынша 
сағат саны

Басталу 
мерзімі

Аяқталу 
мерзімі

1

2

3

4

5

Ескерту: Мазмұндағы бағандар саны оқу жылы ішінде оқу тобында 
оқытылатын модульдер санына байланысты белгіленеді.

№ 5.2. нысан. ТОПТАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
(Сол жағы)
№
р/с

Білім алушының 
тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болған 

жағдайда)

Туған 
жылы, айы 
жəне күні

Атаулы 
кітаптағы 
нөмірі

Оқуға қабылдау 
туралы 

бұйрықтың күні 
мен №

Топтың жетекшісі (тьютор) ______________ _________________ 
  тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

ТОПТАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
(Оң жағы)
№
р/с

Білім алушының үйінің 
мекенжайы

Телефоны Контенгент 
қозғалысы

Қосымша 
мəліметтер

№ 5.3 нысан. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САБАҚҚА ҚАТЫСУЫ МЕН 
ҮЛГЕРІМІН ТІРКЕУ

(Сол жағы)     (Оң жағы)
Модульдің индексі

_________________
Пəн жəне (немесе) модуль
атауы ______________

Оқытушылардың тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған 

жағдайда) _________________
_________________

№
р/с

Білім алушының 
тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болған 

жағдайда)

Айы, күні

Са
ба
қ ө

тк
ізу

 
кү
ні

О
қу

 
са
ға
ты

ны
ң 

са
ны

Са
ба
қт
ың

 
та
қы
ры

бы
Үй
ге

 н
е 
та
п-

сы
ры

лд
ы

О
қы
ту
ш
ын

ың
 

қо
лы

1

2

3

Ескерту: Журналдағы өткен оқу материалын жазуға, білім алушы-
ның сабаққа қатысуын жəне үлгерімін есепке алуға арналған беттер 
саны оқу жоспарына сəйкес топта оқытылатын пəндер жəне (немесе) 
модульдер санына, оның оқу ұзақтығына байланысты оқу сабақтары 
журналының бланкілерін басып шығару кезінде белгіленеді.

Бір модульді бірнеше оқытушы оқытқан жағдайда, осы нысан-
ды оқытушылар оқу сабақтарының кестесіне сəйкес кезекпен тол-
тырады. Модуль бойынша оқу бағдарламасының теориялық бөлігі 
аяқталғаннан кейін (соңғы сабақты жүргізген оқытушы) модуль бой-
ынша бағдарламаның теориялық бөлігінің іс жүзінде орындалуын 
көрсете отырып, сағат жəне (немесе) кредит түрінде «Модуль бой-
ынша қорытынды» жазады. Əр семестрдің қорытындысы бойынша 
(соңғы сабақты жүргізген оқытушы) оқу жұмыс жоспарына сəйкес 
модуль бойынша жалпы орташа баға қояды.

№ 5.4 нысан. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ 
НƏТИЖЕЛЕРІ

№
р/с

Білім алушылардың 
тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Тексе-
рілген 
күні

Медициналық топ 
(негізгі, дайындық, 

арнайы)

Ескерту

 
 № 5.5 нысан. ОҚУ-ТƏРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

№
р/с

Білім алушы-
лардың аты-
жөні

Модуль 
индексі 
_______ 
Өндірістік оқу

Модуль 
индексі 
_______ 
Пəн жəне 
(немесе) 
модуль
атауы

Босатқан 
сағаттар саны
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Ж
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Ж
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ба
рл
ығ
ы

он
ың

 іш
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Оқу жоспары 
бойынша сағат 
жəне (немесе) 
кредит саны
Іс жүзінде 
жүргізілген 
сағаттар жəне 
(немесе) кре-
диттер

Топ жетекшісінің (шеберінің), оқытушылардың қолы _____________
Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ________________________
Ескерту: «Пəн жəне (немесе) модуль атауы» бағандарының саны 

оқу жоспары мен бағдарламаларына сəйкес журнал бланкілерін басып 
шығару кезінде белгіленеді. Емтихан сеcсиясына шығарылған пəндер 
жəне (немесе) модульдер бойынша емтихандар мен сынақтарда 
алынған бағалар қойылады.

Журналды толтыру бойынша ескертулер мен ұсыныстар

Күні Ескертулер мен 
ұсыныстардың мазмұны

Журналды тексерушінің аты-
жөні, лауазымы жəне қолы

  
Ескерту:
Журналды толтыру талаптары
1. Журнал теориялық оқытудың есеп ке алу жəне оқу-тəрбиелік 

жұмысты қорытындылайтын негізгі құжат болып табылады.
2. Оқытушылар журналды бір оқу тобына жəне бір оқу жылына 

толтырады.
3. Топтағы білім алушылар туралы мəліметтерді (№ 5.2 нысан) 

атаулы кіт апқа, бұйрықтар кітабына жəне білім алушының жеке ісіне 
сəйкес оқу бөлімі толтырады. «Үйінің мекенжайы» бағанында білім 
алушының ата- анасының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың 
мекенжайы көрсетіледі.

4. № 5.3 нысанда білім алушылардың сабаққа қатысуы жəне 
ағымдағы үлгерімі, өткізілген сабақтардың жəне үйге берілген 
тапсырманың қысқаша мазмұны, жұмсалған сағат саны көрсетіледі.

Əрбір оқу пəніне жəне (немесе) модульге қажетті беттер, оған 
бөлінген оқу сағаттары мен консультациялардың санына байланысты 
бөлінеді. Консультациялар пəнге жəне (немесе) модульге бекітілген 
беттердің  ең соңғы бетіне толтырылады.

Бақылау, зертханалық жəне басқа да жұмыстардың бағ алары, 
оларды өткізген күнгі бағанға қойылады.

Білім алушының сабаққа немесе консультацияға қатыспауы «ж» 
əрпімен белгіленеді.

5. Білім алушылардың медициналық тексеріс нəтижесі туралы 
мəліметтерді медициналық қызметкер № 5.4 нысанында толтырады.

6. Жартыжылдықтағы (семестрдегі) жəне оқу жылындағы үлгерім 
бағалары, сондай-ақ оқу жоспарын орындағаны туралы мəліметті 
оқытушылар «Оқу-тəрбие жұмыстарының қорытындысы» (№ 5.5 
нысан) деген бетке толтырады. Өндірістік оқыту бойынша бағаларды 
сол бетке əр топтың шеберлері немесе оқытушылары қояды. Əр білім 
алушының теориялық оқу бойынша босатқан сағаттарының жалпы 
санын топ жетекшісі (шебері) қояды.

7. Журналдағы барлық жазбалар анық, ұқыпты түрде көк түсті сия-
мен жазылады. Түзетулерге тыйым салынады.

8. Журналдың толтырылуын қадағалауды басшының оқу жəне (не-
месе) оқу-əдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарлары, оқу-тəрбие 
процесінің мониторингін бөлім меңгерушілері жүзеге асырады. 
Олардың ескертулері мен ұсыныстары журналдың со ңындағы тиісті 
бетке жазылады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары электронды жүйеге қосылған жағдайда теориялық оқытуды 
есепк е алу журналы (техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарына арналған) тек электронды форматта толты-
рылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

(Жалғасы 18-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 5-1-қосымша

 
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Жеке сабақтарды есепке алу журналы 

(техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарына арналған)

Оқытушы ________________________ 
20____/20______ оқу жылы 

№ 5.1.1 нысан

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САБАҚҚА ҚАТЫСУЫН ЖƏНЕ ҮЛГЕРІМІН 
ЕСЕПКЕ АЛУ

(Сол жағы)                      (Оң жағы)

№ 
р/с 

Бі
лі
м 
ал
уш

ын
ың

 те
гі 

жə
не

 а
ты

-ж
өн
і 

Ку
рс

 М
ам

ан
-д
ық

Пə
нн
ің

 ж
əн
е 

(н
ем

ес
е)

 
мо

ду
ль
ді
ң 
ат
ау
ы 

Айы, күні 

О
қу

 с
ағ
ат
та
ры

-н
ың

 
са
ны

 

О
қы
ту
ш
ын

ың
 қо

лы
 

Ть
ю
то
рд
ың

 (к
он
це
рт

-
ме

йс
те
рд
ің

) қ
ол
ы

1

2

3

…

Ескертпе: Журналдағы беттер саны сабақ журналы бланкілерін 
басу кезінде пəндердің (немесе) модульдердің санына қарай оқу жо-
спарына сəйкес жəне оларды өту мерзіміне қарай бекітіледі. 

№ 5.1.2 нысан

 ЖЕКЕ САБАҚТАР САҒАТТАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ
 

№
р/с

Бі
лі
м 
ал
уш

ын
ың

 
те
гі 
жə

не
 а
ты

-ж
өн
і 

Ку
рс

 М
ам

ан
ды

қ 

Пə
нн
ің

 (н
ем

ес
е)

 
мо

ду
ль
ді
ң 
ат
ау
ы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

О
қу

 ж
ыл

ы 
үш

ін
 

Журналды жүргізу жөнінде ескерулер мен ұсыныстар
Мерзімі Ескертулер мен 

ұсыныстардың мазмұны 
Журналды тексерушінің 

тегі жəне аты-жөні 

Ескертпе:
Жеке сабақтар сағаттарын есепке алу журналын жүргізу қағида-

лары:
1. Журнал жеке сабақ жүргізуді есепке алу мен қорытынды 

жасаудың негізгі құжаты болып табылады. 
2. Журналды оқытушы педагогикалық жүктемесіне сəйкес толты-

рады жəне ол бір оқу жылына есептелген.
3. № 5.1.1 нысан бойынша білім алушының сабаққа қатысуы жəне 

ағымдағы үлгерімі есепке алынады, жұмсалған сағаттардың саны, 
сабақтың өткізілген күні жазылады. Сабақта болмаған білім алушы 
«ж» əрпімен белгіленеді.

4. Білім алушының аты-жөнін журналдағы тізімге қосуды, сондай-
ақ тізімнен алуды директордың тиісті бұйрығы шыққаннан кейін оқу 
бөлімі жүргізеді. Бұйрықтың нөмірі мен күні білім алушының аты-
жөнінің тұсына жазылады.

5. № 5.1.2 нысанда оқытушы оқу жылына берілген сағаттар жиын-
тығын жасау үшін, ай сайын орындалған сағаттарды жазып отырады.

6. Журнал барлық жазбалар дəл, ұқыпты, көк түсті ұшы дөңгелейтін 
сиямен жүргізіледі. Түзетулерге тыйым салынады.

7. Журнал жүргізуді бақылауды бөлім меңгерушілері, оқу жəне 
оқу əдістемелік жұмысы бойынша директордың орынбасарлары іске 
асырады. Олар ескертулер мен ұсыныстарды журналдың соңында, 
көрсетілген бетте жазады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 6-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 

атқарушының  2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен 
бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Өндірістік оқытуды есепке алу журналы
(техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарына арналған)

Топ № __________
Мамандығы ______________
Біліктілігі ______________ 
Оқу курсы ____________________
 20___/20___ оқу жылы

Тəжірибе жетекшісі ______________________________________
                                   Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Мазмұны

№
р.с

Өндірістік оқыту жəне 
(немесе) кəсіптік 
тəжірибе атауы 

Өндірістік оқыту шеберінің не 
əдіскердің немесе тəжірибе 

жетекшісінің аты-жөні

Беттер

1

2

3

4

5

№ 6.1 нысан ТОПТАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР

№ 
р/с

Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(бар болған 
жағдайда)

Атаулы 
кітап бой-

ынша нөмірі

Туған күні, 
айы жəне 
жылы

Мекен-
жайы

Қосымша 
мəліметтер

 

№ 6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ

Модульдің индексі (пəн атауы) ________________________
Өндірістік оқыту жəне (немесе) кəсіптік практика атауы ___________ 

(сол жағы) 
№ 
р/с

Білім алушының 
тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Күні

(оң жағы)
№ 
р/с

Сабақ 
күні

Сағаттар 
саны

Сабақтың 
тақырыбы

Оқытушының 
қолы

Өндірістік оқыту шебері немесе оқытушы немесе əдіскер немесе 
тəжірибе жетекшісі __________________ қолы

№ 6.2.1* нысан ТƏЖІРИБЕНІ ЕСЕПКЕ АЛУ

(педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдары үшін)

Модуль индексі ________________________

Көрнекі сабақтар ____________ 

(Сол жағы) 
№ 
р/с

Білім алушының аты-жөні Айы, күні

(Оң жағы)

Семестр _________________ оқу жылы _____ сағат саны
Əдіскер _______________________________________________

№ 
р/с

Күні Мұғалімнің 
(тəрбиешінің) 

тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болған 

жағдайда)

Тақы-
рыбы

Мектеп, 
сынып 

(МДБМ, 
топ)

Сағат 
саны

Əдіскер-
дің қолы

Ескерту: 
*- Нысанды педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қолданады.

Беттердің саны оқу жоспары мен бағдарламаларына сəйкес журнал 
бланкілерін басып шығару барысында белгіленеді.

6.2.2* нысан

Əдіскер кеңесі
Пəннің жəне (немесе) модульдің атауы _________________________
_______________________________________________________

(сол жағы)
№ 
р/с

Білім 
алушының 
аты-жөні

Айы жəне күні
            

 
(оң жағы)

Семестр_________________ оқу жылы _____ сағат саны
Əдіскер_________________________________________________

№ 
р/с

Күні Білім 
алушының 
аты-жөні

Тақы-
рыбы

Мектеп, сы-
нып (МДБМ, 
топ)

Сағат 
саны

Əдіскер-
дің қолы

Ескерту:
*- Нысанды педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қолданады.

Беттердің саны оқу жоспары мен бағдарламаларына сəйкес журнал 
бланкілерін басып шығару барысында белгіленеді.

№ 6.2.3* нысан

Практика атауы _______________________________________
______________________________________________________

(сол жағы)
№ 
р/с

Білім 
алушының 
аты-жөні

Айы жəне күні
            

(оң жағы)
Семестр _________________ оқу жылы _____ сағат саны
Əдіскер ______________________________________________

№ 
р/с Күні 

Білім 
алушының 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(бар болған 
жағдайда) Та

қы
ры

бы

М
ек
те
п,

 с
ын

ып
 

(М
ДБ

М
, т
оп

) Мұғалімнің 
(тəрбиешінің) 
тегі, аты, 

əкесінің аты

Сағат 
саны

Ə
ді
ск
ер
ді
ң 
қо
лы

əд
іск
ер

мұ
ға
лі
м 

тə
рб
ие
ш
і

*- Нысанды педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қолданады.

Ескерту: Беттердің саны оқу жоспары мен бағдарламаларына 
сəйкес журнал бланкілерін басып шығару барысында белгіленеді.

№ 6.3 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫҢ ___________ ЖАРТЫ 
ЖЫЛДЫҚ семестр) ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

№ 
р/с

Білім алушының 
аты-жөні

Оқу жоспарының орындалуы

Модульдің атауы Жұмсалған 
сағат саны

Баға

 
Жалғасы

Тексеру жұмыстары
Жарты- 
жылдық 
бағасы

Босатылған 
сағаттар

Уақыт 
(өндірім) 
мөлшері

Нақты 
жұмсал-

ған 
уақыт

Уақыт 
(өндірім) 
мөлшері 

орындау % 

Ба
ға

Ба
рл
ығ
ы оның ішінде 

негізсіз себеп-
тер бойынша

 
№ 6.3 нысанның беттер саны екі жартыжылдықты ескере отырып 

белгіленеді. 

№ 6.4 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ _________

№ 
р/с

Білім 
алушы-
ның 
аты-
жөні

Өндірістік оқыту қорытындылары
Жыл ішінде 
босатылған 
сағаттар

I- 
жа

рт
ыж

ыл
ды

қт
ың

(1
 с
ем

ес
тр
ді
ң)

ба
ға
сы

 
Ба

рл
ығ
ы 
бо
са
ты

лғ
ан

 
са
ға
тт
ар

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а

II 
жа

рт
ыж

ыл
ды

қт
ың

(2
 с
ем

ес
тр
ді
ң)

ба
ға
сы

Ба
рл
ығ
ы 
бо
са
ты

лғ
ан

 
са
ға
тт
ар

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а 

Ба
рл
ығ
ы

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а

Ескерту: Нысанды педагогикалық мамандықтар бойынша білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарды қоспағанда 
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 
қолданады.

№ 6.5 нысан КƏСІПТІК ПРАКТИКАНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ____
__________________________________________________________

№ 
р/с

Білім 
алушы-
ның 
аты-
жөні

Кəсіптік практиканың қорытындылары
Жыл 
ішінде 

босатылған 
сағаттар

I ж
ар
ты

жы
лд
ық
ты

ң
(1

- с
ем

ес
тр
ді
ң)

 б
ағ
ас
ы 

Ба
рл
ығ
ы 
бо
са
ты

лғ
ан

 
са
ға
тт
ар

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а

II-
 ж
ар
ты

жы
лд
ық
ты

ң
(2

 с
ем

ес
тр
ді
ң)

ба
ға
сы

Ба
рл
ығ
ы 
бо
са
ты

лғ
ан

 
са
ға
тт
ар

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а

Ба
рл
ығ
ы

он
ың

 іш
ін
де

 д
əл
ел
сіз

 
се
бе
пт
ер

 б
ой
ын

ш
а

Журналды жүргізу бойынша ескертулер мен ұсыныстар

Күні Ескертулер мен 
ұсыныстардың мазмұны

Журналды тексерген адамның 
аты-жөні, лауазымы жəне қолы

 
Өндірістік оқытуды есепке алу журналын жүргізу ережесі

1. Журнал өндірістік оқыту мен кəсіптік практиканы есепке алуға 
жəне өндірістік оқыту мен кəсіптік практика қорытындыларын шығаруға 
арналған қатаң есептіліктегі құжат болып табылады.

2. Журналды өндірістік оқыту шебері жəне (немесе) оқытушы бір 
оқу тобына жүргізеді жəне бір оқу жылына есептелген.

3. Журналдағы барлық жазбалар анық жəне ұқыпты, түзетусіз, көк 
түсті қаламсаппен толтырылады.

4. Оқу-өндірістік шеберханалардағы өндірістік оқытуды есепке алу 
журналын (№ 6.2 нысан) өндірістік оқыту шебері немесе оқытушы 
немесе əдіскер немесе практика жетекшісі сабақ өткізілетін күні 

толтырады. Тақырыптардың атауы жəне олар бойынша орындалған 
оқу-өндірістік жұмыстардың қысқаша мазмұны, жұмсалған сағаттар 
саны жазылады. Білім алушылардың сабақтан себепсіз қалуы «ж» 
əрпімен белгіленеді.

5. № 6.2 нысанда журналдың оң жақ бетіндегі сабақ тақырыптарының 
жазбалары арасында бос жол жəне сол жақ беттегі күндер арасында 
бос торкөзді қалдыруға рұқсат етілмейді.

6. Журналдың жүргізілуін бақылауды білім беру ұйымының басшы-
сы, директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасарлары, өндірістік 
оқыту жəне кəсіптік практика мониторингін – аға шебер немесе практи-
ка жетекшісі жүзеге асырады. Ескертулер мен ұсыныстар журналдың 
соңында тиісті бетте жазылады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
электрондық жүйеге қосылған жағдайда өндірістік оқытуды есепке алу 
журналы (техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарына арналған) тек электрондық форматта толтырылады, 
оны қағаз нұсқасында толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 7-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

_____________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

Оқытушылардың əр айдағы жұмысының оқу уақытын 
(сағаттарда жəне (немесе) кредиттерде) есепке алу ведомосы 

Оқытушылардың 20____/20_____ оқу жылында атқарған жұмы-
сының оқу уақытын (сағаттарда жəне (немесе) кредиттерде) есепке 
алу ведомосы 

Оқытушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
(толық) ________________________________________

Мамандығы (Біліктілігі) ___________________________

Оқу тобы _______________________________________

№
р/c

М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і Пəн 

жəне 
(немесе) 
модуль 
атауы
(прак-
тика 
атауы) О

қу
 то

бы
-н
ың

 №
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 кестенің жалғасы
Барлық 
сағат 
саны

16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 кестенің жалғасы
Оқу 
тобы-
ның 
№

Пəн жəне 
(немесе) 
модуль 
атауы 

Жоспар-
ланған 
сағат 
саны

Іс жүзінде орындалды Қалған 
сағат 
саны

Бір айдағы 
сағаттардың 

жиыны

Оқу жылының 
басындағы 
сағат саны

Бір айда іс жүзінде орындалған барлық сағат саны _________

Оқытушы ___________________________________________
(қолы)

Тіркеуші офис _________________________________________

Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ________________________
    (қолы)
 
Ескерту: Оқытушылардың оқу уақытын есепке алу ведомосын оқу 

бөлімі ай сайын журналдағы сағат түрінде берілген жазбалар негі-
зінде жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 8-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

_____________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

Оқытушылардың жылдық оқу уақытын (сағаттарда жəне 
(немесе) кредиттерде) есепке алу ведомосы

Нысан

Оқытушының 20____/20_____ оқу жылында өткізген сағаттарының 
жəне (немесе) кредиттерінің жылдық есебі

Оқытушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (толық)
_____________________________________________________

Модульдің индексі жəне пəн жəне (немесе) модульдің атауы (прак-
тика атауы) _______________________________________________

Топтар
Айлар
Қыркүйек 
Қазан
Тамыз
Емтихандар (Емтихан ведомосы 
негізінде толтырылады)
Консультациялар
Жоспарланған барлық сағат саны
Іс жүзінде орындалған сағат саны

Жоспар бойынша сағат жəне (немесе) кредит саны:

Орындалмаған сағат жəне (немесе) кредит саны:

Жоспардан тыс берілген сағат саны:

Бір жылда берілген барлық сағат жəне (немесе) кредит саны:

Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _______________________
              (қолы) 

 Оқытушының жылдық сағаттарын есепке алудың
қосымша мəліметі

Оқу 
тобы-
ның 
№

Пəн 
жəне 
(не-
месе) 
модуль 
атауы

Сағат 
саны

оның ішінде

Ж
ал
пы

 с
ағ
ат

 
са
ны

факульта-
тивтер

консульта-
циялар

емтихан-
дар

жо
сп
ар

іс 
жү
зін

де

жо
сп
ар

іс 
жү
зін

де

жо
сп
ар

іс 
жү
зін

де

жо
сп
ар

іс 
жү
зін

де

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оқытушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
(толық) ________________________________________
         (қолы)

Тіркеуші офис _________________________________________

Тексерілді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары __________________
               (қолы)

Ескерту: Оқытушының берген оқу сағатының жылдық есебін оқу 
бөлімі берілген нысан негізінде сағаттар жəне (немесе) кредиттер 
бойын ша жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
 2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 9-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Емтихан ведомосы (білім алушыларды аралық аттестаттауға 
арналған)

_________________________________________________________
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымының атауы

ЕМТИХАН ВЕДОМОСЫ
(білім алушыларды аралық аттестаттауға арналған)

_________ пəні бойынша «____» курс _____________ тобы

мамандығы _________________________________________
емтихан қабылдаушы_________________________________
                            (аты-жөні)

р/с 
№

Емтихан 
билетінің 
нөмірі

Емтихан 
тапсыру-
шының 
тегі, аты, 
əкесінің 
аты

Емтихан бойынша бағалар
Емтихан 
қабылдау-
шының 
қолы

Жазбаша Ауызша Жалпы

 «____» ______________ 20___ ж.

Емтихан өткізу уақыты:
Жазбаша емтиханның басталуы _________ 
аяқталуы _____________
Ауызша емтиханның басталуы _________ 
аяқталуы ______________
 
Емтихан өткізуге арналған барлық 
сағат ______ сағ. _____ мин ______
Емтихан қабылдаушының қолы ____________________________

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
электрондық жүйеге қосылған жағдайда емтихан ведомосы (білім 
алушы ларды аралық аттестаттауға арналған) тек электрондық фор-
матта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республика сы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 9-1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Емтихан ведомосы
(оқытудың кредиттік жəне (немесе) модульдік технологиясы 
бойынша білім алушыларды аралық аттестаттауға арналған)

_________________________________________________________
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымының атауы

ЕМТИХАН ВЕДОМОСЫ
(білім алушыларды аралық аттестаттауға арналған)

 
Модуль индексі, пəн жəне (немесе) модуль бойынша ______ 

«______» ________ курс _____________ тобы

мамандық ____________________________________________

емтихан қабылдаушы __________________________________
                           тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

№ 
р/с

Емтихан 
тапсыруға 
рұқсат 
беру 

рейтингі Ем
ти
ха
н 

би
ле
тін

ің
 н
өм

ір
і

Ем
ти
ха
н 
та
пс
ы-
ру
ш
ын

ың
 

те
гі,

 а
ты

, ə
ке
сін

ің
 а
ты

Емтихан бойынша бағалар

Ем
ти
ха
н 
қа
бы

лд
ау
ш
ын

ың
 

қо
лы

Ж
аз
ба
ш
а

Ау
ыз

ш
а

Ж
ал
пы

Ə
рі
пт
ік

Са
нд
ық

 
ба
ла
ма

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

«____» ______________ 20___ ж.

Емтихан өткізу уақыты:

Жазбаша емтиханның басталуы _________ аяқталуы _________
Ауызша емтиханның басталуы _________ аяқталуы __________
Емтихан өткізуге барлық сағат ______ сағ. _____ мин ________
Емтихан қабылдаушының қолы ___________________________
Офис-тіркеуші _______________________________ (қолы)
Бағалардың саны:
А, А-____________,
В+, В, В-__________,
С+, С, С-__________,
D+, D_____________,
F_________________.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
электрондық жүйеге қосылған жағдайда емтихан ведомосы (оқытудың 
кредиттік жəне (немесе) модульдік технологиясы бойынша білім алу-
шыларды аралық аттестаттауға арналған) тек электрондық формат-
та толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 10-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы №502 

бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Білім алушының студенттік билеті
_____________________________________________
|  |
|  Қазақстан Республикасы   |
|____________________________________________ |
|   (министрліктің атауы)   |
|____________________________________________ | 
| (білім беру ұйымының атауы)  |
|    |   

 
| Студенттік билет     

  |
|____________________________________________ |
_____________________________________________ (сыртқы беті)
|  |
|  Қазақстан Республикасы   |
|____________________________________________ |
|   (министрліктің атауы) 
| Студенттік билет № _______
|____________________________________________ | (1-ішкі беті)
|   (білім алушының аты-жөні)  |
| шын мəнінде
|____________________________________________ | 
| (білім беру ұйымдарының атауы)  |
|                  студенті      

        |  
|    |
 О қу нысаны _________________
 Мамандығы _____________________________  

 
|        |
|Фотосуретке 
 
арналған орын  «_____» _____________ 20 __ ж. |

Билет берілген күн «_____» _____________ 20 __ ж. |
Басшы _________________________ 
  (қолы)
|____________________________________________ |
_____________________________________________
|       |
| 20 _____жылғы _____________ дейін жарамды  |

(Жалғасы. Басы 16-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 
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| Басшы ______________________     
       |

|    (қолы)                                             |
| ____________________________________________ | (2-ішкі беті)
|       |
| 20 _____жылғы _____________ дейін жарамды  |
| Басшы ______________________     

 |
|    (қолы)                                              |
| ____________________________________________ | 

Ескерту:
Билет басшының қолы, білім беру ұйымының мөрі, білім алушының 

фотосуреті болған жағдайда жарамды. Білім алушы білім беру 
ұйымынан шығарылған кезде билетті оқу бөліміне қайтаруы тиіс.

 2. Билеттің ішкі сол жақ бөлігінде оқу нысаны (күндізгі, сырттай, 
кешкі) көрсетіліп мөртаңба басылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 10-1-қосымша

 
Нысан

Қазақстандық студенттік сəйкестендіру картасы
(техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарына арналған)

сол жақ беті
Қазақстандық студенттік сəйкестендіру картасы
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының атауы
білім беру ұйымының логотипі
Студенттің Т.А.Ə.   фото орны
мамандығы _________________
біліктілігі__________________
Басшы ________________________ 

№ _________

оң жақ беті
оқуға арналған магнит ті жолақ
білім беру ұйымының деректемелері көрсетілген оқу орнының 

мекенжайы
картаның қолданыс мерзімі _____________

Қазақстан дық студенттік сəйкестендіру картасы оқудың барлық 
кезеңіне, сондай-ақ, жыл сайын келесі оқу курсына көшірілгеннен 
кейін берілуі мүмкін. Картада студент туралы мəліметтер, білім беру 
ұйымының деректемелері сақталған. Сонымен қатар, карта оқырман 
билеті жəне рұқсаттама ретінде, сондай-ақ қаланың мəдени-сауық 
мекемелеріне дисконттық карта ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Білім жəне Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2019 жылғы 16 мамырдағы

№208 бұйрығына 11-қосымша
 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы

№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Білім алушының үлгерім кітапшасы 

 
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 

білім алушысының үлгерім кітапшасы

Фото суретке арналған
орын М.О.
Білім алушының қолы
_____________________________________
_____________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

Білім алушының үлгерім кітапшасы № ________________
_____________________________________________________
                  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Мамандығы (біліктілігі) __________________________________

20___ жылғы «_______»_____________ № _______ бұйрықпен 
қабылданды 

«_____»_____________ 20____ ж. 

Басшы ___________________ (қолы)
                  (берілген күні)
20_____/20_____ оқу жылы _______ курс ________ семестр
________________________________________________
         (білім алушының тегі, аты, əкесінің аты)

Емтихан сессиясына шығарылатын пəндер жəне (немесе) мо-
дульдер бойынша емтихан бағалары

М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і

Пə
нн
ің

 ж
əн
е 

(н
ем

ес
е)

 
мо

ду
ль
ді
ң 
ат
ау
ы

Рұ
қс
ат

 б
ер
у 
ре
йт
ин
гі

(о
қы
ту
ды

ң 
кр
ед
ит
тік

 
те
хн
ол
ог
ия
сы

 ке
зін

де
)

О
қу

 с
ағ
ат
та
ры

нд
ағ
ы 

жə
не

 (н
ем

ес
е)

 
кр
ед
ит
те
рд
ег
і к
өл
ем

і Баға

Ем
ти
ха
н 
кү
ні

Ем
ти
ха
н 

қа
бы

лд
ау
ш
ын

ың
 қо

лы

жазбаша ауызшы

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 
ба
ла
ма

Жалғасы
Емтихан сессиясына шығарылмайтын пəндер жəне (немесе) мо-

дульдер бойынша сынақ бағалары

М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і

Пə
нн
ің

 ж
əн
е 

(н
ем

е-
се

) м
од
ул
ьд
ің

 а
та
уы Оқу сағат-

тарындағы 
жəне (не-
месе) 
кредит-
тердегі 
көлемі

Рұқсат беру 
рейтингі

(оқытудың 
кредиттік техно-
логиясы кезінде)

Баға Кү
ні

О
қы
ту
ш
ын

ың
 қо

лы

Əріп-
тік Цифрлық 

балама
Əріп-
тік Цифрлық 

балама

Зертханалық жұмыстар Курстық жұмыстар жəне жобалар

М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і

Пə
нн
ің

 ж
əн
е 

(н
ем

ес
е)

 
мо

ду
ль
ді
ң 
ат
ау
ы 

О
қу

 с
ағ
ат
та
ры

нд
ағ
ы 

жə
не

 (н
ем

ес
е)

 
кр
ед
ит
те
рд
ег
і к
өл
ем

і

Ба
ға

Кү
ні

О
қы
ту
ш
ын

ың
 қо

лы
М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і

Пə
нн
ің

 ж
əн
е 

(н
ем

ес
е)

 
мо

ду
ль
ді
ң 
ат
ау
ы 

О
қу

 с
ағ
ат
та
ры

нд
ағ
ы 

жə
не

 (н
ем

ес
е)

 
кр
ед
ит
те
рд
ег
і к
өл
ем

і

Ба
ға

Кү
ні

О
қы
ту
ш
ын

ың
 қо

лы

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 б
ал
ам

а

Ə
рі
пт
ік

Ц
иф

рл
ық

 б
ал
ам

а

Топ жетекшісінің қолы _______________________________
20___ жылғы «___» _______ № ____ бұйрықпен ______ курсқа 

ауыстырылды.
Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ___________________
     (қолы).

Ескерту: Білім алушының үлгерім кітапшасын дайындау кезінде 
аталған беттер осы білім беру ұйымындағы оқу мерзіміне байланы-
сты 3, 4 немесе 5 рет қайталанады.

 ____________________________________________________
              (білім алушының тегі, аты, əкесінің аты)

 Өндірістік оқыту (ӨО) жəне кəсіптік практика

М
од
ул
ь 
ин
де
кс
і

Ку
рс

Се
-м
ес
тр

Пр
ак
ти
ка

 а
та
уы

 
жə

не
 с
ип
ат
ы

Пр
ак
ти
ка
да
н 
өт
у 

ор
ны

Пр
ак
ти
ка
ны

ң 
са
ға
т 

жə
не

 (н
ем

ес
е)

 
кр
ед
ит

 б
ой
ын

ш
а 

ұз
ақ
ты

ғы
Ж
ұм

ыс
 о
рн
ы 
не
ме

се
 

сы
ны

бы
, т
об
ы

М
ең
ге
рі
лг
ен

 
бі
лі
кт
іл
ік 

(б
ол
ға
н 

жа
ғд
ай
да

: д
əр
еж

е,
 

кл
ас
с,

 с
ан
ат

)

Ба
ға

Кү
ні

Қо
лы

Дипломдық жобалау

 Жобалауға тапсырма 20______ жылғы «_______» ___________ 
берілді.

 Жоба тақырыбы: ______________________________________
 _____________________________________________________
 
Жоба жетекшісі ___________________________________________
             (аты-жөні)
 Орындау мерзімі ______________________________________
 
Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ______________ (қолы)
Білім алушы __________________________________________
    (аты-жөні)
 дипломдық жобаны қорғауға жіберілді. 

 Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _____________ (қолы)
 
М.О.
 «______» ____________ 20____ ж.

Дипломдық жобаны қорғау
 _____________________________________________________
 
__________________ тақырыбындағы дипломдық жобаны қорғау 
 
20__ жылғы «______» __________________ өтті.
 
Бағасы __________________________________
 
М.О. Қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағасы _______
                            (қолы)
Қорытынды аттестаттау емтихандары 

Білім алушы ___________________________________________
     (аты-жөні)

қорытынды емтихандарды тапсыруға жіберілді. 

Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _______________ (қолы)

М.О.

20____ жылғы «______» ____________ 

Қорытынды емтихандарда алынған бағалар

Модуль 
индексі

Пəннің 
жəне (не-
месе) 

модульдің 
атауы

Курс 
көлемі, 
оқу 

сағат-
тары

Баға Күні

Қорытынды 
аттестаттау 
комиссиясы 
төрағасы-
ның қолы

Əріптік Цифрлық 
балама

 Біліктілік емтихандарының қорытындылары

М
од
ул
ь 

ин
де
кс
і Пəннің 

жəне 
(немесе) 
модульдің 
атауы

Баға Күні

Берілген 
жұмыс 
білік-
тілігінің 
атауы

Біліктілік 
комис-
сиясы 
төраға-
сының 
қолы

Əріптік Цифрлық 
балама

Біліктілік комиссиясының 20___ жылғы «___» _______ шешімімен 
(№ ____ хаттама)___________________________________________ 
біліктілігі берілді

                  (мамандығы, дəрежесі, сыныбы, санаты
                                          (бар болған жағдайда)

20_____ жылғы «____» ____________ № ___________ кəсіби 
даярлық туралы куəлік берілді.

Қорытынды аттестаттау комиссиясының 20__ жылғы «___» 
_______ (№ ____ хаттама) шешімімен

________________________________________ біліктілігі берілді.
    (мамандығы)

20_____ жылғы «_____» ___________ № ___________ диплом 
берілді.

Офис-тіркеуші ______________ (қолы)
М.О. Басшы _________________________________(қолы)
Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы оқу орнына тапсырылады.

Ескерту:

1. Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
білім алушысының үлгерім кітапшасы жаңадан қабылданған білім 
алушыларға бірінші семестрі ішінде, бірақ қысқы емтихан сессиясы 
басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей беріледі. 

2. Үлгерім кітапшасы қолмен толтырылады. Үлгерім кітапшасында 
қателерді өшіруге, түзетуге жəне қарастырылмаған түзетулерді 
енгізуге рұқсат етілмейді.

3. Үлгерім кітапшасына барлық пəндер жəне (немесе) модуль-
дер бойынша бағалар қойылады. Емтихан сессиясына шығарылған 
пəндер жəне (немесе) модульдер бойынша білім алушылардың ем-
тихандарда, сынақтарда алған бағалары қойылады. 

4. Жалпы емтихан бағасы емтихандар жазбаша жəне ауызша (қазақ 
тілі жəне басқа тілдер, əдебиет, математика жəне оқу жоспарына 
сəйкес басқалар) өткізілетін пəндер жəне (немесе) модульдер бойын-
ша ғана қойылады. Тек ауызша емтихан ғана өткізілетін пəндер жəне 
(немесе) модульдер бойынша баға ауызша емтихан үшін бөлінген 
бағанға қойылады; басқа бағандарға сызықша қойылады.

5. Қайта тапсыру кезінде білім алушылардың алған бағаларын 
емтихан қабылдаушы осы пəнді жəне (немесе) модульді немесе 
пəннің бөлімін өту семестріне сəйкес келетін үлгерім кітапшасының 
бетіне пəннің жəне (немесе) модульдің атауын бос жолға қайта жазу 
арқылы қояды.

6. 18 жасқа толған білім алушылар үшін ата-аналарының немесе 
оларды алмастыратын тұлғалардың қолы міндетті емес.

7. Үлгерім кітапшасының телнұсқасы басшының немесе оның оқу 
ісі жөніндегі орынбасарының өкімі бойынша ғана беріледі.

Үлгерім кітапшасы телнұсқасының титул бетінде «Телнұсқа» де-
ген жазу жазылады.

Білім алушының телнұсқа берілгенге дейінгі оқу кезеңіндегі 
үлгерімі туралы барлық мəлімет оқу бөлімінде сақталатын алдыңғы 
семестрлердің емтихандық жəне семестрлік ведомосының негізінде 
үлгерім кітапшасының телнұсқасына толтырылады.

8. Білім алушы оқу курсын аяқтағанға дейін білім беру ұйымынан 
шығып кеткен жағдайда үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына 
тапсырылады, ұйым білім алушыға білім беру ұйымында оқыған 
уақыт аралығында пəндер жəне (немесе) модульдер бойынша 
алған бағалары, пəннің сағат көлемі көрсетіле отырып толтырылған 
анықтама береді.

9. Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына 
тапсырылады.

10. Оқудың толық курсын аяқтауына немесе білім беру ұйымынан 
шығуына байланысты білім алушылар тапсыратын үлгерім кітапша-
ларын білім беру ұйымы білім алушылардың жеке істерінде сақтайды.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
электрондық жүйеге қосылған жағдайда техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім 
кітапшасы тек электрондық форматта толтырылады, оны қағаз 
нұсқасында толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 12-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Диплом беру кітабы

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымының толық атауы
оқу нысаны
__________________________ басталды
__________________________ аяқталды

Реттік 
тіркеу 
нөмірі

Дипломның 
сериясы 
жəне №

Диплом 
берілген 

күн

Білім беру ұйымын бітірушінің 
тегі, аты, əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Кестенің жалғасы
Маман-
дықтың 
атауы

Берілген 
біліктілік 

Қорытынды аттестатта-
уды өткізу комиссиясы 
отырысы хаттамасының 

№ жəне күні

Алғаны 
туралы 
қолы

Білім беру 
ұйымы бас-
шысының 
қолы

Ескерту:  Білім алушыларға берілген дипломдар əрбір білім беру 
ұйымында ұсынылған нысан бойынша дайындалған кітапта тіркеледі. 
Берілген дипломдарды тіркеу кітаптарының əр беті нөмірленеді, 
тігінделеді, мөрмен бекітіледі жəне білім беру ұйымының басш ы-
сында сақталады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 13-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Дипломдардың телнұсқасын беру кітабы

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымының толық атауы
оқу нысаны
__________________________ басталды
__________________________ аяқталды

Реттік 
тіркеу 
нөмірі

Дипломның 
сериясы 
жəне №

Диплом 
берілген 

күн

Білім беру ұйымын бітірушінің 
тегі, аты, əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Кестенің жалғасы
Маман-
дықтың 
атауы

Берілген 
біліктілік 

Қорытынды аттестатта-
уды өткізу комиссиясы 
отырысы хаттамасының 

№ жəне күні

Алғаны 
туралы 
қолы

Білім беру 
ұйымы бас-
шысының 
қолы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 14-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Академиялық анықтама беру кітабы

________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

__________________________ басталды
__________________________ аяқталды

Реттік 
тіркеу 
нөмірі

Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(бар болған 
жағдайда)

Анықтама-
ның нөмірі

Анықтаманың 
берілген күні

Анықтаманы 
алу туралы 

қолы

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары электронды жүйеге қосылған жағдайда академиялық 
анықтама беру кітабы тек электронды форматта толтырылады, оны 
қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 16 мамырдағы №208 бұйрығына 15-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Білім алушылардың атаулы кітабы
________________________________________________________

(техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымының атауы)
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Ескертпе:
1. Білім  алушылардың атаулы кітабы білім алушылардың жеке 

құрамын есепке алуға арналған қатаң есептіліктегі құжат болып 
табылады. Білім алушылардың атаулы кітабы білім алушылардың 
контингенті бойынша статистикалық жəне қаржылық есептілікті 
жасауға негіз болады.

2. Білім алушылардың атаулы кітабын білім беру ұйымы басшы-
сының қадағалауымен директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орын-
басары толтырады.

3. Білім алушылардың атаулы кітабы тігінделуі, нөмірленуі, мөрмен 
жəне білім беру ұйымының басшысының қолымен бекітілуі т иіс.

4. Білім алушылардың атаулы кітабы үнемі білім беру ұйымында 
сақталады.

5. Білім алушылардың атаулы кітабы қатаң түрде бұйрыққа сəйкес 
толтырылады.

6. Күндізгі, сырттай жəне кешкі бөлімдердің білім алушылары 
контингенті үшін Білім алушылардың атаулы кітабы жеке толтыры-
ла ды.

7. Білім алушыларды қабылдау аяқталған соң шектемелік сыз-
ба сызылады жəне «20___ ж. ________ ________ (жазумен) білім 
алушы адам қабылданды» деген жазба жазылып, білім беру ұйымы 
басшысының, басшының оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары  мен 
бухгалтердің қолымен жəне мөрмен бекітіледі.

8. Білім алушылардың атаулы кітабы анық, ұқыпты, өшіру жəне 
түзетулерсіз толтырылуы тиіс;  жіберілген қателер сызылып, басшы 
мен бухгалтердің қол қойылған түсіндірме жазба арқылы түзетілуі тиіс.

9. Білім алушылардың атаулы кітабын бөлімд ерге бөлу, беттер 
мен жолдарды, оның ішінде оқуға қабылданған білім алушы мен 
қорытынды сызба арасында бос жол қалдыруға рұқсат етілмейді. 
Кітапта əр білім алушыны жазу үшін екі қатар жол беріледі.

10. Атаулы кітапқа білім беру ұйымына оқу жылының  басында 
немесе ортасында қабылданғанына қарамастан, барлық білім алу-
шылар енгізіледі.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары электронды жүйеге қосылған жағдайда білім алушылардың 
атаулы кітабы тек электронды форматта толтырылады, оны қағаз 
нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 17 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем ле кеттік тіркеудің тізіліміне №18691 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 16-18-беттерде) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 23 мамыр       №206       Нұр-Сұлтан қаласы

«Ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидаларды бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы

№ 7-1/587 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы №7-1/587 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№11940 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қыркүйекте «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық (ветеринария-
лық-санитариялық) қағидаларда:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ауру жануар – жануардан немесе жануарды сою кезінде (лим-

фа түйіндерін жəне ішкі (паренхиматозды) органдарды зерттеу) не-
месе түсіктен алынған биологиялық (патологиялық) материалды 
серологиялық, бактериологиялық əдістермен немесе полимеразды-
тізбектік реакциямен (бұдан əрі – ПТР) зерттеу нəтижесінде 
анықталған, ағзасында ауру қоздырғышы табылған жануар;

2) вакциналанатын саламатты эпизоотологиялық бірлік – диагнос-
тикалық зерттеулердің топтық теріс нəтижесіне қол жеткізілген, бру-
целлез инфекциясының бар екендігін білдіретін басқа белгілер жоқ, 
бірақ қоздырғыштың ену қаупі бар жəне осыған байланысты вакцина-
лау жүргізілген эпизоотологиялық бірлік (үйір, мал тобы, отар, табын);

3) қосымша диагностикалық зерттеулер – ПТР əдісімен зерт-
теу немесе биологиялық сынамамен (бұдан əрі – биосынама) 
бактериологиялық зерттеу жүргізу нəтижесінде эпизоотологиялық 
бірліктің саламатсыздық мəртебесі анықталмаған, бірақ алғашқы 
диагностикалық зерттеулер нəтижелері бойынша бруцеллезге оң 
нəтиже берген жануарлар бар, бруцеллезге қарсы вакцина қолдана 
отырып сауықтырылған эпизоотологиялық бірліктегі жануарлар ба-
сына зертханалық бақылау жүргізу.

Бұл жағдайларда жануарларды қосымша диагностикалық зерт-
теу шектеу іс-шараларын енгізе отырып, ветеринариялық режимді 
белгілеудің баламасы ретінде енгізілетін шара болып табылады.

4) қосымша диагностикалық зерттелетін саламатты эпизоото-
логиялық бірлік – алғашқы жəне екінші диагностикалық зерттеулердің 
қорытындысы бойынша оң нəтиже берген жануарлары бар эпизоото-
логиялық бірлік немесе бруцеллезге қарсы вакцина қолдана отырып 
сауықтырылған эпизоотологиялық бірлік;

5) мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) – эпизоотиядан өлген неме-
се таралуының алдын алу мақсатында сойылған ауыл шаруашылығы 
жəне үй жануарларының өлекселерін ұзақ мерзімді сақтауға арналған 
орын. Сібір жарасы көмінділері қорғау мен есепке алудың ерекше 
мəртебесіне ие;

6) саламатсыз пункт – аумағында саламатсыз эпизоотологиялық 
бірлік бар елді мекен;

7) саламатсыз эпизоотологиялық бірлік – ауру жануар анықталған 
үйір, мал тобы, отар, табын;

8) саламатты пункт – ауру жануар жəне оң нəтиже берген жануар 
анықталмаған эпизоотологиялық бірлік (үйір, мал тобы, отар, табын), 
саламатты шаруашылық субъектісі жəне саламатты елді мекен;

9) шаруашылық жүргізуші субъект – жануарлар өсірумен айналы-
сатын жеке жəне заңды тұлғалар;

10) эпизоотологиялық бірлік – эпизоотиялық тұрғыдан байла-
нысты, бір жерде (бір өрісте, жайылымда жəне басқа жерлерде) 
болуы себепті ауру қоздырғыштың əсер етуі тəуекеліне ұшырау 
ықтималдығы бірдей жануарлар тобы (үйір, мал тобы, отар, табын).»;

85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«85. Рикетсиоздар бойынша эпизоотиялық жай-күйді бақылау үшін 

ветеринария саласындағы мамандар жəне халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандар сала-
матсыз аумақтарда кеміргіштерді аулап, кенелерді жинап, оларды 
рикетсиоздар қоздырғыштарын тасып жүруіне диагностикалық зерттеу 
жүргізеді, аурудың табиғи ошақтарын қатаң есепке алады.»;

99-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«99. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мамандар:
1) жануарларға қызмет көрсететін персоналға тұрақты түрде 

медициналық қадағалау жүргізеді;
2) халық пен мал шаруашылығы жұмыскерлері арасында тубер-

кулездің зияны мен зардаптары, жеке профилактика жəне оны-
мен күресу туралы түсіндірме жұмысын жүргізуді тұрақты негізде 
ұйымдастырады.»;

101-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«101. Адамдар туберкулезінің профилактикасы жəне оларды емдеу 

бойынша санитариялық-эпидемиологиялық жəне басқа да арнайы іс-
шараларды, сондай-ақ, осы іс-шаралардың орындалуын бақылауды 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мамандар жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 212-1-тармақпен толықтырылсын:
«212-1. Нодулярлы дерматиттің пайда болуының алдын алу 

мақсатында ветеринариялық-санитариялық саламатты аумақта іс-
шаралар жүргізу кезінде Қазақстан Республикасында жəне (немесе) 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде тіркелген 
препараттармен жануарларды вакциналауға жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 214-1-тармақпен толықтырылсын:
«214-1. Нодулярлы дерматит кезінде мынадай іс-шаралар 

жүргізіледі:
ауру жəне ауруға күдікті жануарларды жедел оқшаулау;
Қазақстан Республикасында жəне (немесе) Еуразиялық экономи-

калық одаққа мүше мемлекеттерде тіркелген дезинсекциялық құрал-
дарды пайдалана отырып, қансорғыш жəндіктермен күресу;

қора-жайларды, серуендеу алаңдарын жəне жануарлар топтасатын 
басқа да орындарды дезинфекциялау.»;

мынадай мазмұндағы 215-1-тармақпен толықтырылсын:
«215-1. Эпизоотиялық ошақта жəне нодулярлы дерматит бой-

ынша саламатсыз пунктте іс-шаралар жүргізу кезінде Қазақстан 
Республикасында жəне (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттерде тіркелген препараттармен жануарларды 
вакциналауға жол беріледі.»;

425-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«425. Ветеринариялық бақылау бекеттерiнің мемлекеттік вете-

ринариялық-санитариялық инспекторлары тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірліктің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторла-
рымен бiрлесіп, шошқалардың африкалық обасы бойынша саламат-
тылығына қарамастан, шет мемлекеттерден келген теңіз жəне өзен 
кемелерінен, ұшақтардан, вагон-мейрамханалардан, рефрижера-
торлардан жəне басқа да көлiк құралдарынан түсiрiлген қоқыстың, 
тамақ жəне басқа да қалдықтардың жиналуына жəне залалсыз-
дандырылуына бақылау жүргізеді. Бұл қалдықтар тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторымен жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы уəкілетті органмен келiсім бойынша 
қаланың қоқыс тастайтын жерлерінен тыс арнайы жабдықталған 
орында өртеу арқылы жойылуы тиіс.»; 

775-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«775. Шошқа мен аңдар ұшаларының бұлшықет сынамаларында 

трихинелл личинкалары табылған жағдайда, аталған ұшалар ет-
сүйек ұнына өңделеді немесе өртеледi, оларды жерге көмуге жол 
берілмейді. Жануарлар арасында трихинеллез қоздырғышының 
табылғаны туралы тиісті ақпарат халықтың санитариялық-эпидемио-
логиялық саламаттылығы саласындағы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне беріледі.»;

99-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«99-тарау. Бруцеллез бойынша ветеринариялық іс-шараларды 

жүргізу тəртібі»;
99-тараудың 1, 2, 3, 4 жəне 5-параграфтары мынадай редакция-

да жазылсын: 

«1-параграф. Жануарлар бруцеллезінің диагностикасы 
жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды жүргізу тəртібі

1079. Бруцеллезге диагноз қою үшін эпизоотологиялық, клини-
калық, серологиялық, бактериологиялық əдістерді (биосынама қоя 
отырып) жəне ПТР қолданады.

1080. Жануарларды бруцеллезге диагностикалық зерттеу жүргізу 
кезінде Дүниежүзілік жануарлар саулығы ұйымы (бұдан əрі – ХЭБ) 
ресми түрде ұсынған мынадай серологиялық тестілерді қолданады: 
комплементті байланыстыру реакциясы немесе комплементті ұзақ 
байланыстыру реакциясы – CF (КБР/КҰБР), Бруцелланың буфер-
ден тыс антигенімен тест – ВВАТ (ПРА/РБС), иммундық ферментті 
талдау – Elisa (ИФТ) жəне флуоресцентті поляризация – FPA (ФПА). 
Бруцеллез бойынша табынның (отардың) мəртебесін анықтау 
үшін бактериологиялық (биосынама қоя отырып) əдіс немесе ПТР 
қолданылады.

1081. Овис Бруцелласы тудыратын ауруға күдіктенген кезде ұсақ 
малды овистік антигені бар КҰБР-мен немесе ИФТ-мен зерттейді. 
Түсіктер болған кезде биосынама қоя отырып, бактериологиялық 
зерттеулер немесе ПТР жүргізеді.

1082. Бактериологиялық зерттеуді (биосынама қоюды қоса алған-
да) немесе ПТР-ны бруцеллез ауруына күдік тудыратын клини ка лық 
белгілері бар жануарлардан алынған патологиялық материал дарға, 
сондай-ақ серологиялық мониторинг кезінде диагнозды растау үшін 
мəжбүрлі түрде өлтірілген жануардан алынған материалға жүргізеді. 
Ветеринариялық зертханаға трихомонозға, кампилобактериозға, саль-
монеллезге, лептоспирозға, хламидиоздық іш тастауға, листериозға, 
иерсиниозға зерттелуге келіп түскен түсіктер міндетті түрде бруцел-
лезге зерттелуі тиіс.

(Жалғасы 20-бетте) 
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2-параграф. Бруцеллез бойынша саламатты пункттерде, 
эпизоотологиялық бірліктерде ветеринариялық іс-шараларды 

жүргізу тəртібі

1083. Саламатты пункте, эпизоотологиялық бірлікте қосымша 
зертханалық зерттеулерді, вакциналауды қоса алғандағы ветери на-
риялық іс-шаралар Бруцеллезге қарсы ветеринариялық-профилак-
тикалық іс-шаралар жоспарына (бұдан əрі – Жоспар) сəйкес 
жүргізіледі.

1084. Жоспарды ЖАО құрған ветеринариялық пункттерімен (бұдан 
əрі – ВП) мемлекеттік ветеринариялық ұйымдардың (бұдан əрі – МВҰ) 
ветеринариялық мамандары құрады. Əрбір ВП немесе МВҰ бойынша 
эпизоотологиялық бірліктерді қамтитын бір Жоспар құрылуы тиіс.

1085. Ауыл шаруашылығы құралымдарының, шаруа, фермерлік 
қожалықтардың (бұдан əрі – АШТӨ, ШҚ, ФҚ) ветеринариялық 
дəрігерлері өздері қызмет көрсететін эпизоотологиялық бірліктерге 
арналған өздерінің Жоспарын өздері əзірлей алады жəне бұл жо-
спар осы АШТӨ, ШҚ, ФҚ орналасқан аумақтағы МВҰ-ның, ВП-ның 
Жоспарының құрамдас бөлігі болып табылады.

1086. Жеке қосалқы шаруашылықтар үшін профилактикалық іс-
шараларды МВҰ-ның, ВП-ның осы эпизоотологиялық бірлікке қызмет 
көрсететін ветеринариялық дəрігерлері құрады жəне ол міндетті түрде 
МВҰ-ның, ВП-ның Жоспарының құрамдас бөлігі болып табылады. 
Жоспарда барлық іс-шаралар эпизоотологиялық бірліктер бойынша 
бөлінеді. Эпизоотологиялық бірліктердің саны өзгерген жағдайда, 
ветеринариялық дəрігер Жоспарға өзгеріс енгізеді.

Əрбір ВП Жоспарды МВҰ-ға жолдайды. МВҰ ауданға арналған 
жиынтық Жоспарды жасайды жəне аудандағы ЖАО-ның ветерина-
рия саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшесімен бірлесіп 
бекітеді.

Аудандағы МВҰ-ның ветеринария саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын бөлімшесі Жоспарды облыстағы ЖАО-ның ветеринария 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшесіне жолдайды. 
Аудандағы, облыстағы ЖАО-ның ветеринария саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын бөлімшелері тиісінше ветеринария саласындағы 
уəкілетті орган ведомствосының аудандағы, облыстағы аумақтық 
бөлімшелеріне келісуге жолдайды. Облыстағы, республикалық 
маңызы бар қалалардағы, астанадағы ЖАО-ның ветеринария 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшесі Жоспарды ве-
теринария саласындағы уəкілетті органның ведомствосына об-
лыс əкімінің жетекшілік ететін орынбасарының қолымен жолдай-
ды. Ветеринария саласындағы уəкілетті органның ведомствасы 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
Жоспарларының негізінде ветеринария саласындағы уəкілетті орган 
ведомствосының төрағасы бекітетін жəне ветеринария саласындағы 
уəкілетті органның жетекшілік ететін вице-министрімен келісілетін 
республикалық Жоспарды əзірлейді.

1087. Республика, облыс, республикалық маңызы бар қала, 
астана, аудан, облыстық маңызы бар қала деңгейіндегі Жоспар 
эпизоотологиялық бірліктер саны мен олардың саламаттылық 
мəртебесі көрсетілген іс-шаралар тізбесін құрауы тиіс жəне мына-
дай үш бөлімді:

1) ұйымдастырушылық-шаруашылық іс-шараларды (жануарлар-
ды бірдейлендіру, эпизоотологиялық бірліктерді, қажетті объектілер 
болған жағдайда жануарларды мал шаруашылығы технологиясымен 
күтіп-бағу жағдайын қалыптастыру);

2) ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды (дезинфекция, 
дератизация, дезинсекция);

3) арнайы ветеринариялық іс-шараларды (диагностика, профилак-
тика, сауықтыру) қамтуы тиіс.

Сондай-ақ, Жоспар мынадай үш бөлімге бөлінеді: саламатты 
пункт, саламатты эпизоотологиялық бірлік, қосымша зертхана лық 
зерттелетін, вакциналанатын саламатты пункт немесе эпизоотоло-
гиялық бірлік, саламатсыз пункт.

Аталған Жоспар адамдардың бруцеллезбен ауыруына жол бермеу 
жөніндегі профилактикалық іс-шаралардың бірлескен республикалық 
жоспарын дайындау үшін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы уəкілетті органға жолданады. Эпизоото-
логиялық бірлік деңгейіндегі кез келген өзгерістер тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің Жоспарына енгізіледі, сосын бұл өзгерістер 
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың, республиканың Жоспарларына 
енгізіледі. Аудан, облыстық маңызы бар қала, облыс, республикалық 
маңызы бар қала, астана деңгейінде Жоспарға өзгерістер енгізу об-
лыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар, 
облыстық маңызы бар қала деңгейінде – облыстағы, республикалық 
маңызы бар қаладағы, астанадағы, аудандағы, облыстық маңызы 
бар қаладағы ЖАО-ның ветеринария саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын бөлімшелерімен, республикалық деңгейде – ветеринария 
саласындағы уəкілетті органның ведомствосымен жүзеге асырылады.

1088. Қазақстан Республикасының аумағында бруцеллезге қарсы 
вакциналауға жол беріледі.

Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 18 маусымдағы № 317 
шешімімен бекітілген Ветеринариялық бақылауға (қадағалауға) жа-
татын тауарларға қойылатын бірыңғай ветеринариялық (ветерина-
риялық-санитариялық) талаптарға сəйкес Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттер арасында вакциналанған ірі қара малдың, 
қой мен ешкінің, вакциналанған жануарлардан алынған тұқымдық 
жануарлар ұрықтарының орнын ауыстыруға жол берілмейді. Үшінші 
елдерге тірі вакциналанған жануарларды жəне вакциналанған жану-
арлардан алынған өнімдерді экспорттау импорттаушы елдің талап-
тарына сəйкес келген кезде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының аумағы ішінде мəртебелері əртүрлі 
эпизоотологиялық бірліктер арасында жануарлардың орнын ауыс-
тыруға жол берілмейді. Вакциналанған жануарларды вакциналау 
жүргізілген эпизоотологиялық бірліктен вакциналау жүргізілмеген 
эпизоотологиялық бірлікке орнын ауыстыруға рұқсат етілмейді. 
Вакциналанған жануарды эпизоотологиялық бірліктерден вакцина-
лау жүргізілетін эпизоотологиялық бірлікке орнын ауыстыруға рұқ-
сат етіледі.

Бруцеллезге қарсы вакцина Қазақстан Республикасында немесе 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде тіркелген бо-
луы жəне www.oie.int сайтында жарияланған Дүниежүзілік жануарлар 
саулығы ұйымы ұсынған тізімде болуы тиіс.

Бруцеллезге қарсы вакцинаны таңдауды жануарлар иелері жүзеге 
асырады. Бұл ретте, жануарлар иесі ЖАО-ның ветеринариялық 
дəрігерін жануарларды вакциналау басталғанға дейін күнтізбелік 7 
күнтізбелік күн бұрын вакциналаудың жүргізілетіндігі туралы, сондай-
ақ таңдалған бруцеллезге қарсы вакцина жəне оны қолдану əдісі 
туралы хабарлайды.

МВҰ-ның жəне ВП-ның ветеринариялық дəрігері жəне/немесе 
өндірістік бақылау бөлімшесінің ветеринариялық дəрігері өндіруші 
айқындаған бруцеллезге қарсы вакцинаны қолдану жөніндегі 
мерзім ішінде жануарлардың орнын ауыстыруға, жануарларды, 
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өткізуге арналған 
ветеринариялық анықтаманы ресімдемейді. МВҰ-ның жəне ВП-
ның ветеринариялық дəрігері жəне/немесе өндірістік бақылау 
бөлімшесінің ветеринариялық дəрігері жануарларды вакциналау ту-
ралы деректерді/мəліметтерді тиісті ақпараттық жүйеге жəне ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру дерекқорына енгізеді.

Жануарына вакциналау жүргізілген эпизоотологиялық бірлік 3 
жылдық мерзіммен қосымша диагностикалық зерттелетін саламатты 
эпизоотологиялық бірлік мəртебесіне өтеді. Бұл жағдайда, қосымша 
диагностикалық зерттеулер жануарлар иелерінің есебінен жүргізіледі. 
Қосымша диагностикалық зерттелетін саламатты эпизоотологиялық 
бірлік өзінің мəртебесін жануарларды бруцеллезге қарсы соңғы 
вакциналаған сəттен бастап 3 жыл бойы сақтайды.

Мемлекеттік ветеринариялық ұйымның ветеринариялық дəрігері 
вакцинаны қолдану туралы ақпарат алғаннан кейін 2 жұмыс күні 
ішінде ақпаратты аудандық аумақтық инспекцияға (бұдан əрі – ААИ) 
жолдайды, ААИ аудандық ветеринариялық зертханамен бірлесіп 
бруцеллезге қарсы вакцинаны қолдану жөніндегі тəлімдемеге сəйкес 
Жоспарды жəне диагностикалық зерттеу əдістерін түзетеді, вакци-
наны əзірлеушілердің тəлімдемесінде көрсетілген мерзімге сəйкес 
жануарлар бруцеллезге диагностикалық зерттеуге тартылмауы тиіс.

Бруцеллезге қарсы вакцина қолданылғанға дейін 20 күнтізбелік 
күн бұрын ауыл шаруашылығы жануарлары диагностикалық зертте-
улерден өтеді. Егер, диагностикалық зерттеулерді жүргізу мерзімдері 
вакциналау жүргізгенге дейін 15-20 күнтізбелік күннен аспайтын болса, 
вакциналауды жоспарлы диагностикалық зерттеулердің нəтижелері 
бойынша жүргізуге болады. Осы диагностика олардың көлемінен 
артығы Заңның 35-бабының 2-тармағына сəйкес мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау объектілері 
иелерінің есебінен осы эпизоотологиялық бірліктің алдыңғы жоспар-
лы диагностикалық зерттеулері жүргізілген зертханаларда ақылы 
негізде жүргізіледі. Егер, жануарлар иесі вакцина қолдану мерзімі 
аяқталғаннан кейін тексерілетін вакциналанған жануарларды 
қайталама диагностикалық зерттеу нəтижелерімен келіспесе, онда 
жануарлар иесі штамды (далалық немесе вакциналанған) айқындауға 
сараланған диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін Заңның 11-бабы 
1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес құрылған ветеринариялық 
зертханаға жүгінуге құқығы бар. Бруцеллезге қарсы вакциналар-
ды сатып алу жəне оларды қолдану жануарлар иелерінің есебінен 
жүзеге асырылады.

Жануарларды диагностикалық зерттеулермен зерттеуге бол-
майтын мерзім аяқталғаннан кейін диагностикалық зерттеу 
эпизоотологиялық бірліктің саламаттылығына байланысты жүргізіледі.

1089. Саламатты шаруашылық жүргізуші субъектілерде инфекция-
ланған жануарларды уақтылы анықтау үшін жəне кейіннен ауру 
табылған жағдайда, оның таралуын болдырмау үшін жалпы 
ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар кешенінде жоспарлы 
серологиялық зерттеулер жүргізіледі.

Бруцеллезге қарсы вакциналанған (иммундалған) жануарларды 
жоспарлы серологиялық зерттеу вакцинларды қолдану жөніндегі 
тəлімдемелерде көзделген тəртіппен жəне мерзімдерде жүргізіледі.

Саламатты пункттерде, эпизоотологиялық бірліктерде жоспарлы 
түрде диагностикалық зерттеу мыналарға жүргізіледі:

1) ірі қара мал:
жасы 12 айдан басталатын барлық мал басы – екі рет (көктемде 

жəне күзде);
аналық мал басы – екі рет (көктемде жəне күзде). Бұл 

ретте, диагностикалық зерттеулердің бірі бұзаулағаннан кейін 14 
пен 21 күнтізбелік күн аралығында жүргізілуі тиіс (қаңтар мен мау-
сым аралығындағы кезеңде зерттеу кезінде көктемгі диагностикалық 
зерттеу, шілде мен желтоқсан аралығындағы кезеңде диагностикалық 
зерттеу кезінде күзгі зерттеу ретінде есептеледі);

союға жөнелтілетін 24 айдан асқан тұқымдық бұқалар – жануар-
лар сойылғанға дейін 15-20 күнтізбелік күннен кешіктірмей жоспар-
лы диагностикалық зерттелген жағдайларды қоспағанда, қосымша 
сою алдында;

2) ұсақ мал (қой мен ешкі):
жасы 12 айдан басталатын барлық мал басы – екі рет (көктемде 

жəне күзде);
аналық мал басы – екі рет (көктемде жəне күзде). Бұл ретте, 

диагностикалық зерттеулердің бірі қозылағаннан кейін 1 мен 2 ай 
аралығында жүргізілуі тиіс (қаңтар мен маусым аралығындағы кезеңде 
зерттеу кезінде көктемгі диагностикалық зерттеу, шілде мен желтоқсан 
аралығындағы кезеңде зерттеу кезінде күзгі диагностикалық зерттеу 
ретінде есептеледі);

3) шошқалар:
негізгі мегежіндер – бруцеллезге күдіктенуге негіз болатын белгілері 

анықталған кезде;
еркек шошқалар – жылына бір рет;
4) жылқылар:
бруцеллезге (бурсит) күдіктенуге негіз болатын белгілері анық-

талған кезде;
5) маралдар (бұғылар):
жылына бір рет аталықтардың мүйіздерін кесу кезінде (марал-

дардың (бұғылардың) жастық-жыныстық тобы);
6) түйелер:
жасы 12 айдан асқан барлық мал басы жылына бір рет;
7) иттер:
шаруашылық жүргізуші субъектілердің аумағында (отар, табын 

маңында) мекендейтін ересек иттерді жылына бір рет зерттейді.
Жануарлар бруцеллезге, тұқымдық қошқарлар/текелер инфекция-

лық эпидидимитке де диагностикалық зерттеледі:
экспорттау алдында жануарлардың жасына жəне жастық-

жыныстық тобына қарамастан оларды карантиндеу кзінде;
бруцеллезге қосымша диагностикалық зерттелетін саламатты 

шаруашылық жүргізуші субъектіден (табыннан) жануарларды тасы-
малдау (орнын ауыстыру) алдында.

Республикадағы эпизоотиялық ахуалға байланысты жануарларды 
жоспарлы диагностикалық зерттеудің стратегиясы мен тактикасы 
(жануарлар түрі, диагностикалық зерттеулердің жиілігі мен əдістері) 
түзетіледі, оның ішінде жануарлардың жалпы санының кемінде 10 
%-ын қамти отырып, скринингтік (іріктеп) диагностикалық зерттеулерді 
пайдалана отырып түзетіледі.

Саламатты пункттерде, эпизоотологиялық бірліктерде диагнос-
тикалық зерттеулерді жүргізу кезінде жоспарлы диагностикалық 
зерттеулерді:

қосымша диагностикалық зерттеулер жүргізілген;
шектеу іс-шараларын енгізе отырып, ветеринариялық режимді 

белгілеу немесе алып тастау туралы шешім қабылдаған;
жануарларға бруцеллезге қарсы вакциналау жүргізілген жағдай-

ларда түзетуге жол беріледі.
1090. Жануарлардың жекелеген түрлерін диагностикалық зерттеу 

үшін бруцеллездің мынадай диагностикалау əдістері қолданылады:
ірі қара мал, ұсақ мал, жылқылар, түйелер, маралдар – агглю-

тинация реакциясы (бұдан əрі – АР), КБР, Роз-бенгал сынамасы 
(бұдан əрі – РБС);

тұқымдық қошқар/теке – КҰБР;
шошқалар – РБС, КБР;
иттер, мысықтар, терісі бағалы аңдар – АР, КБР.
Табынның саламаттылық мəртебесін растау үшін ПТР тəсілін 

қолдана отырып, биологиялық материал, түсік (іш тастау жағдайында) 
зерттеледі.

Тəуекелдерді бағалау жəне талдау нəтижелері бойынша тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторының шешімі бойынша табынның саламат-
тылық мəртебесін растау үшін биосынама қоя отырып, бактерия-
логиялық əдіс қолдану арқылы биологиялық материалды, түсікті (іш 
тастау жағдайында) зерттеуге жол беріледі.

1091. Иттер мен мысықтарды қоспағанда, бруцеллезге диагноз қою 
үшін алғашқы диагностикалық зерттеу екі кезеңде де бір сынамаға 
жүргізіледі:

1) бірінші кезең – РБС, КБР (жануарлардың барлық түрі үшін 1:5 
езіндімен КБР қою) қолдана отырып диагностикалық зерттеу.

Егер, диагностикалық зерттеудің бірінші кезеңінің қорытындылары 
бойынша РБС жəне КБР нəтижелері теріс болса, онда жануар сау 
деп танылады жəне алғашқы диагностикалық зерттеулердің екінші 
кезеңін жүргізу қажет етілмейді.

Алғашқы диагностикалық зерттеулердің нəтижелері бойынша 
сараптама актісі (сынақ хаттамасы) ресімделеді жəне нəтижелер 
диагностикалық зерттеулердің екі əдісі (РБС жəне КБР) бойынша 
теріс болған жағдайда беріледі.

2) екінші кезең – АР (ірі қара мал, жылқылар, түйелер үшін 1:50, 
1:100, 1:200, 1:400, қойлар, ешкілер, маралдар, қодастар үшін 1:25, 
1:50, 1:100, 1:200, терісі бағалы аңдар үшін 1:10, 1:20, 1:40, 1:80 
езіндімен АР қою) жəне КБР (жануарлардың барлық түрі үшін 1:5 жəне 
1:10 езіндімен КБР қою) қолдана отырып диагностикалық зерттеу.

Егер, алғашқы диагностикалық зерттеулердің бірінші кезеңінің 
нəтижелері:

диагностикалық зерттеу əдістерінің бірі (РБС немесе КБР) бойын-
ша оң немесе күдікті;

диагностикалық зерттеу əдістерінің екеуі (РБС жəне КБР) бойын-
ша күдікті немесе оң болса, диагностикалық зерттеудің екінші кезеңі 
міндетті түрде жүргізіледі.

Алғашқы диагностикалық зерттеулердің екінші кезеңінің нəтижелері 
бойынша сараптама актісі (сынақ хаттамасы) ресімделеді жəне 
осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген Ауыл шаруашылығы 
жануарларының бруцеллезін диагностикалау нəтижелеріне сəйкес 
диагностикалық зерттеулер нəтижелерін сипаттай отырып беріледі.

осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген Ауыл шаруашылығы 
жануарларының бруцеллезін диагностикалау нəтижелерінің реттік 
саны 29, 38, 47-жолдарында көрсетілген алғашқы диагностикалық 
зерттеулердің нəтижелерін сипаттай отырып ресімделген сарапта-
ма актісі (сынақ хаттамасы) берілмейді, ветеринариялық зертхана-
дағы сол сынамаларға (қайта қан сынамаларын алмай) қайта 
диагностикалық зерттеу жүргізу мақсатында ветеринариялық зерт-
ханада қалдырылады. Сараптама актісі (сынақ хаттамасы) қайта 
диагностикалық зерттеулер жүргізу нəтижелері бойынша ресімделеді 
жəне беріледі.

Диагностикалық зерттеулердің қорытындылары бойынша ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға 
диагностикалық зерттеулердің нəтижелері туралы белгі енгізіледі.

Сынамаларды іріктеп алу кезінде ветеринариялық дəрігер 
клиникалық белгілері болған жағдайда, қан алу тізімдемесіндегі ар-
найы белгілерде жануарлардың бруцеллезге клиникалық белгілері бар 
екендігін көрсетеді, мұндай жануарлар үшін алғашқы диагностикалық 
зерттеулердің бірінші кезеңі жүргізіледі. Алғашқы диагностикалық 
зерттеулердің бірінші кезеңінің қорытындылары бойынша оң не-
месе күмəнді нəтиже алынған жағдайда, аталған жануар алғашқы 
диагностикалық зерттеулердің екінші кезеңін жүргізбей-ақ ауру деп 
танылады жəне міндетті түрде биосынамасы бар бактериологиялық 
əдіспен зерттей отырып, санитариялық союға жіберіледі. Алғашқы 
диагностикалық зерттеулердің бірінші кезеңінің қорытындылары бой-
ынша теріс нəтиже алынған жағдайда, диагностикалық зерттеулердің 
екінші кезеңі жүргізіледі.

1092. Алғашқы диагностикалық зерттеулердің қорытындылары 
бойынша күмəнді нəтиже анықталған жағдайда, берілген сарапта-
ма актілеріне (сынақ хаттамаларына) сəйкес саламатты пункттерде 
(эпизоотологиялық бірліктерде):

1) күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күннен кейін күмəнді əсер еткен жа-
нуарларды осы Қағидалардың 1090-тармағында көрсетілген əдістерді 
қолдана отырып, диагностикалық зерттеулердің кешенімен қайта 
тексеру жолымен диагнозды нақтылауды;

2) «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың, 
мемлекеттік ветеринариялық дəрігерлердің нұсқамаларының ны-
сандарын, оларды жасау жəне беру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 
жылғы 22 шілдедегі № 16-07/333 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8662 болып тіркелген) 
сəйкес берілген нұсқама бойынша диагноз толық нақтыланғанға 
дейін барлық күмəнді əсер беретін жануарларды қалған жануарлар-
дан оқшаулауды жүргізеді.

1093. Осы Қағидалардың 1091 жəне 1092-тармақтарына сəйкес 
диагностикалық зерттеулердің оң нəтижелері алынған кезде тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дəрігері:

1) 3 (үш) жұмыс күні ішінде бруцеллезге оң əсер беретін жануарлар 
иелерін диагностикалық зерттеулердің нəтижелерімен таныстырады;

2) сараптама актісі (сынақ хаттамасы) негізінде жануарлар 
иелеріне барлық оң əсер беретін жануарларды қалған жануарлар-
дан оқшаулау жөніндегі шарттарды сипаттай отырып, Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама (бұдан əрі – оқшаулау 
туралы нұсқама) береді.

Диагностикалық зерттеулердің нəтижелерін осы Қағидалардың 
1090-тармағында көрсетілген əдістерді қолдана отырып, сол 
жануарлардың ветеринариялық зертханадағы бақылау сынамала-
рын қайта диагностикалық зерттеу жолымен даулауға жол беріледі:

1) жануарлар иелері оқшаулау туралы нұсқаманы алған бол-
са жəне алғашқы диагностикалық зерттеулердің немесе оқшаулау 
туралы нұсқаманың «Ерекше белгілер» бағанында көрсетілген 
болса, осы Қағидалардың 1092-тармағына сəйкес диагностикалық 
зерттеудің нəтижелерімен танысқан сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде. Қайта диагностикалық зерттеулер алғашқы диагностикалық 
зерттеулер жүргізген ветеринариялық зертханада бюджет қаражаты 
есебінен жүргізіледі;

2) уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің жəне 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктегі ЖАО бөлімшесінің шешімі 
бойынша тəуекелдерді бағалау жəне талдау нəтижелері бойын-
ша алғашқы диагностикалық зерттеулердің немесе осы Қағида-
лардың 1092-тармағына сəйкес диагностикалық зерттеудің нəтиже-
лерімен танысқан сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде. Қайта 

диагностикалық зерттеулер Заңның 11-бабы 1-тармағының 2) 
тармақшасына сəйкес құрылған ветеринариялық зертханада бюджет 
қаражаты есебінен жүргізіледі.

Қайта диагностикалық зерттеулердің нəтижелерін алғанға дейін 
жануарлар қалған жануарлардан оқшауланып ұсталады.

1094. Егер, осы Қағидалардың 1093-тармағында көрсетілген 
мерзімдерде диагностикалық зерттеулердің нəтижелері даулан-
баса немесе осы Қағидалардың 1093-тармағына сəйкес қайта 
диагностикалық зерттеу нəтижелері бойынша бруцеллезге оң əсер 
беретін жануарлар анықталған жағдайда, тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық дəрігері сараптама актісі 
(сынақ хаттамасы) негізінде:

1) жануарлар иелеріне жануарларды санитариялық тазалау, 
санитариялық сою жүргізу туралы нұсқама береді;

2) күнтізбелік 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзім ішінде ауру 
жануарларды санитариялық сою үшін жануарларды союды жүзеге 
асыратын өндіріс объектілеріне (ет комбинаты, сою пункті) (бұдан 
əрі – сою объектісі) жібереді.

1095. Ауру жануарларды жақ немесе сауыр аймағында «Б» əрпін 
жазу жолымен ыстық немесе суық таңбалау əдістерімен белгілейді.

1096. Санитариялық союды жүзеге асыру үшін ЖАО бөлімшесі 
сою объектілерінің басшыларымен бірлесіп, бруцеллезбен ауыратын 
жануарларды сою үшін аптасына бір санитариялық күн белгілейді.

1097. Жануарларды санитариялық союды жүзеге асыра-
тын сою объектісінде ЖАО бөлімшесі тиісті қаржы жылына 
арналған бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын диагнос-
тика лық зерттеулер көлемі шеңберінде сойылған жануарлар-
дан биологиялық (патологиялық) материалдың сынамала-
рын іріктеп алуды ұйымдастырады жəне ауыл шаруашылығы 
жануар  ларының бруцеллезі бойынша саламатсыз пункттерді, 
саламат сыз эпизоотологиялық бірліктерді қоспағанда, пункттің 
(эпизоотологиялық бірліктің) мəртебесін анықтау мақсатында ПТР 
əдісімен диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін оны мемлекеттік 
ветеринариялық зертханаға жібереді.

Биосынама қойылатын бактериологиялық əдісті қолдануға тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторының шешімі бойынша тəуекелдерді бағалау 
мен талдау нəтижелері бойынша жол беріледі.

1098. Осы Қағидалардың 1097-тармағында көрсетілген əдістер 
бойынша оң нəтиже алынған жағдайда, тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық дəрігері:

1) эпизоотиялық ошақтың жəне эпизоотиялық процестің сипатта-
масын, ауру қоздырғышының берілу көзі мен факторларын анықтау 
мақсатында шаруашылық жүргізуші субъектіге эпизоотологиялық 
зерттеп-қарау жүргізеді;

2) эпизоотиялық ошақтың жəне саламатсыз эпизоотологиялық 
бірліктің, саламатсыз пункттің шекараларын белгілейді.

Эпизоотологиялық зерттеп-қарау аяқталғаннан кейін «Эпизо-
отиялық мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 27 
қарашадағы № 7-1/618 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10021 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша екі данада акт ресімделеді. Актінің бір данасы бас 
мемлекеттік ветеринариялық дəрігерде қалады жəне екінші данасы 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторына жіберіледі.

1099. Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор 
мемлекеттік ветеринариялық дəрігерден Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 
7-1/618 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10021 болып тіркелген) бекітілген Эпизоотиялық 
мониторинг жүргізу қағидаларының қосымшасына сəйкес нысан бой-
ынша эпизоотологиялық зерттеп-қарау актісін алғаннан кейін тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО-сына шектеу іс-шараларын енгізе 
отырып, ветеринариялық режимді белгілеу туралы ұсыныс жібереді.

Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО-сы ұсынысты алған сəттен 
бастап 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде шектеу іс-шараларын 
енгізе отырып, ветеринариялық режимді белгілеу туралы шешім 
қабылдайды.

ЖАО шектеу іс-шараларын енгізе отырып, ветеринариялық режимді 
белгілеу туралы шешімді белгіленген мерзімдерде қабылдамаса, бас 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор ЖАО-ның ла-
уазымды адамдарына қатысты «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 406-бабы 7 
жəне 8-тармақтарына сəйкес əкімшілік шаралар қабылдайды жəне 
ветеринария саласындағы уəкілетті органның ведомствосына жедел 
хабарлама түрінде хабарлайды. Уəкілетті органның ведомствосы 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті 
ЖАО-сына жазбаша түрде шектеу іс-шараларын енгізе отырып, 
ветеринариялық режимді белгілеу туралы шешім қабылдау қажеттігі 
туралы хабарлайды. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың тиісті ЖАО-сы шектеу іс-шараларын енгізе отырып, 
ветеринариялық режимді белгілеу туралы шешім қабылдамаған кез-
де бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор ЖАО-
ның лауазымды адамдарына қатысты Кодекстің 406-бабының 7 жəне 
8-тармақтарына сəйкес əкімшілік шаралар қабылдайды.

Саламатсыз пункттегі, саламатсыз эпизоотологиялық бірліктегі 
ветеринариялық іс-шаралар осы Қағидалардың осы тарауының 3, 4, 
5, 6 жəне 7-параграфтарына сəйкес жүргізіледі.

1100. Осы Қағидалардың 1097-тармағында көрсетілген əдістер 
бойынша теріс нəтиже алынған кезде мемлекеттік ветеринариялық 
дəрігер:

1) жануарлар иелеріне мал шаруашылығы қора-жайлары мен 
олардың аумақтарына санитариялық тазарту (механикалық тазар-
ту), дезинфекциялау, дезинсекциялау жəне дератизациялау жүргізу 
туралы нұсқама береді;

2) күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күннен кейін жануарларға қосымша 
диагностикалық зерттеулер жүргізуді ұйымдастырады.

Қосымша диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін ветеринариялық 
зертханаға қан сынамалары жіберіледі. Ветеринариялық зерт-
ханада қан сынамаларын диагностикалық зерттеу РА, КБР, РБС 
əдістері қолданыла отырып жүргізіледі. Қосымша диагностикалық 
зерттеудің нəтижелері осы Қағидаға 2-қошымда көрсетілген жану-
арлар бруцеллезін қосымша диагностикалық зерттеу нəтижелеріне 
сəйкес ресімделеді.

Мемлекеттік ветеринариялық дəрігер қосымша диагностикалық 
зерттеулер нəтижелері бойынша оң əсер беретін жануарларды 
анықтаған жағдайда:

оң əсер беретін жануарлар бойынша осы Қағидалардың 1094, 
1097-тармақтарында көрсетілген іс-шаралар жүргізіледі;

теріс əсер беретін жануарлар бойынша осы тармақтың 1) жəне 2) 
тармақшаларында көрсетілген іс-шаралар жүргізіледі.

Егер, қатарынан екі диагностикалық зерттеу жүргізу қорытындылары 
бойынша оң əсер беретін жануарлар анықталса, онда осы 
Қағидалардың 1098 жəне 1099-тармақтарында көрсетілген іс-шаралар 
жүргізіледі.

1101. Еуразиялық экономикалық одақтың талаптарына сəйкес са-
ламатты аймаққа жаңадан келіп түскен жануарларды (оның ішінде 
асыл тұқымды) кемінде күнтізбелік 21 күнтізбелік күн мерзімінде 
қалған жануарлардан оқшаулап ұстау (профилактикалық бақылау) 
жəне бруцеллезге, сондай-ақ тұқымдық қошқарларды инфекциялық 
эпидидимитке де диагностикалық зерттеулер жүргізу қажет.

Жануарлардың бруцеллезіне оң нəтиже алынған жағдайда, 
аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық дəрігері кейіннен 
сою жəне өнеркəсіптік өңдеу үшін жеткізушіге кері қайтару туралы 
шешім қабылдайды.

1102. Профилактикалық іс-шараларды жүргізу кезінде қора-
жайларды, серуендету аулаларын механикалық тазарту, сондай-ақ 
профилактикалық дезинфекциялау жəне дератизациялау жануарлар 
иелерінің есебінен жүзеге асырылады.

3-параграф. Бруцеллез бойынша саламатсыз пункттердегі, 
эпизоотологиялық бірліктердегі эпизоотиялық ошақтарда 

ветеринариялық іс-шаралар жүргізу тəртібі

1103. Шектеу іс-шараларын жариялау туралы шешім қабыл-
данғаннан кейін қызмет көрсету аумағына бруцеллез бойын-
ша саламатсыз пункт кіретін ЖАО бөлімшесінің бас мемлекеттік 
ветеринариялық дəрігері ұйымдастырушылық-шаруашылық, 
ветеринариялық-санитариялық жəне арнайы ветеринариялық шара-
лар кешенін қамтитын сауықтыру іс-шараларының жоспарын құрайды.

1104. Жоспарды тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторының келісімі бойынша 
əкім бекітеді.

1105. Осы жоспарды іске асыру бойынша эпизоотиялық ошақтарда 
жəне бруцеллез бойынша саламатсыз пункттерде, эпизоотологиялық 
бірліктерде ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) іс-
шаралар республикалық бюджет қаражаты есебінен Заңның 11-
бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес құрылған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымның күшімен жүргізіледі.

1106. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО эпизоотиялық ошақты 
анықтау жəне саламатсыз пункттің, эпизоотологиялық бірліктің ше-
караларын белгілеу кезінде тиісті əкімшілік аумақтық-бірліктің бас 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының ұсынымы 
бойынша шектеу іс-шараларын енгізе отырып ветеринариялық 
режимді белгілеу туралы шешім қабылдайды.

1107. Шектеу шарттары бойынша:
1) шектеу қойылған аумақ арқылы жануарларды алып өтуге (ай-

дап өтуге), бұл аумаққа сау жануарларды тасып əкелуге (кіргізуге), 
союға жөнелту жағдайларын қоспағанда, осы аумақтан жануарларды 
тасып əкетуге (шығаруға);

2) эпизоотиялық ошақтар белгіленген саламатсыз аумақта пішен, 
сабан жəне басқа да ірі азықтарды басқа аумаққа əкету үшін дайын-
дауға, сондай-ақ жануарларды немесе адамдарды жинаумен байла-
нысты іс-шараларды жүргізуге жол берілмейді.

1108. Бруцеллез бойынша саламатсыз табынның жануарларын 
саламатты топтардың жануарларынан оқшаулап ұстайды.

1109. Бұрын ауру жануарлар (саламатсыз мал басы) ұсталған 
қора-жайларға сау малды кіргізуге серуендету аулалары мен басқа 
объектілерді мұқият дезинфекциялағаннан, санациялағаннан кейін, 
сондай-ақ дезинсекциялағаннан жəне дератизациялағаннан кейін 
ғана жол беріледі.

1110. Бруцеллез бойынша саламатсыз жануарлар тобы жайылған 

жайылымдық учаскелерден жиналған пішен үш ай бойы сақталуы 
тиіс. Бұдан кейін онымен осы аумақта ұсталатын жануарларды 
азықтандырады.

1111. Бруцеллез бойынша саламатсыз пункттерде ұсталып 
отырған қойлар мен ешкілердің сүтін саууға, дезинфекцияланбаған 
елтірі терілерін өңдеуге (кептіруге, тазалауға), сондай-ақ қойлар 
мен ешкілердің сүтінен тұзды ірімшік пен ірімшіктер əзірлеу үшін 
ұлтабарлар дайындауға жол берілмейді. Елтірі терілерді ұшадан 
ажырата салысымен дереу дезинфекциялайды жəне консервілейді.

1112. Бруцеллез бойынша саламатсыз шаруашылық жүргізуші 
субъектілердегі қойлар мен ешкілердің жүнін ең соңынан қырқады. 
Қора-жайларды, алаңдар мен қырқу құралын, персоналдың ар-
найы киімін қырқу аяқталғаннан кейін тазартады жəне дезинфек-
циялайды. Жұмысшылар (қырқушылар жəне басқалар) жұмыстан 
кейін санитариялық өңдеуден өтеді. Бруцеллез бойынша саламат-
сыз отардың (табынның) қойларынан (ешкілерінен) алынған жүн 
шаруашылықта зарарсыздандырылады, одан кейін оны шектеусіз 
өнеркəсіптік өңдеуге əкетеді.

1113. Бруцеллезбен ауыратын (əсер беретін) жануарларды 
осы Қағидаларды сақтай отырып союға əкететін жағдайларды 
қоспағанда, мұндай жануарларды тасымалдауға жəне айдап əкетуге 
жол берілмейді. Бруцеллезбен ауыратын жануарларды сою үшін 
ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды 
қатаң түрде сақтай отырып жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің 
ветеринариялық дəрігерінің бақылауымен, жануарларды ерекше 
жағдайларда тасымалдау кезінде ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптарды басшылыққа ала отырып, теміржолмен, 
су көлігімен жəне шанағы қымтап жабылған автомашиналармен 
тасымалдауға рұқсат етіледі.

1114. Бруцеллезбен ауыратын жануарларды сою жануарлар со-
юды жүзеге асыратын өндіріс объектісінде осы Қағидаларды сақтай 
отырып, арнайы белгіленген күндері жүргізіледі.

1115. Бруцеллезбен ауыратын жануарларды жəне олардан 
алынған төлді басқа жануарлардан дереу оқшаулап, кемінде 15 
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде асыл тұқымдық жəне өндірістік 
құндылығына, салмақ кондицияларына, жасына, физилогиялық 
жай-күйіне қарамастан, бордақыламай жəне серуендетпей союға 
тапсыру қажет.

1116. Бруцеллезбен ауыратын жануарларды сою кезінде алынған 
етті, ет өнімдері мен басқа да өнімдерді залалсыздандырылмаған 
түрінде аңдарды азықтандыру үшін пайдалануға жол берілмейді.

1117. Жануарлардың өлекселері мен түсіктері дереу жойылуы тиіс.
1118. Бруцеллезбен ауыратын сиырларды саууға жол берілмейді.
1119. Саламатсыз пункттегі сиырлардан алынған залалсыздан-

дырылмаған сүтті сүт өңдеу кəсіпорындарына, базарларда сату 
үшін, қоғамдық тамақтандыру желілерінде пайдалану үшін əкетуге 
жол берілмейді.

1120. Саламатсыз пункттегі əсер бермейтін сиырлардан алынған 
сүтті (кілегейді) 70 С0 температурада 30 минут бойы немесе 85-90 С0 
температурада 20 секунд бойы, сондай-ақ қайнату немесе ерітілген 
майға өңдеу жолымен залалсыздандырады. Дəл осындай тəртіппен 
шаруашылық ішіндегі мұқтаждықтарға қажетті (оның ішінде қаймағы 
алынбаған сүтті алмастырғышты дайындау үшін) сүтті залалсыз-
дандырады.

1121. Ерітілген майды əзірлеу кезінде алынған шайқалған май мен 
көк сүтті тек осы шаруашылық жүргізуші субъектідегі жануарларды 
азықтандыру үшін пайдаланады.

1122. Объектілерді дезинфекциялау үшін Қазақстан Республика-
сында жəне Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
терде тіркелген дезинфекциялау құралдарын қолданады. Жұмыс 
ерітінділерін дайындау мен дезинфекциялау режимдері оларды 
қолдану жөніндегі тəлімдемелерде жазылған талаптарға сəйкес 
келеді.

1123. Бруцеллезбен ауыратын немесе күдікті жануарлардың қиын, 
төсеніштерін жəне азық қалдықтарын жояды немесе залалсызданды-
рады. Бұл жануарлардың қиын алдын ала залалсыздандырылғаннан 
кейін ғана шаруашылықта пайдалануға жол беріледі. Қиды 
биологиялық, химиялық немесе физикалық тəсілдермен залалсыз-
дандырады.

4-параграф. Эпизоотиялық ошақтарда жəне ірі қара 
малдың бруцеллезі бойынша саламатсыз пункттерде, 

эпизоотологиялық бірліктерде ветеринариялық іс-шаралар 
жүргізу (сауықтыру) тəртібі

1124. Бруцеллез бойынша саламатсыз пункттерді, эпизоотоло-
гиялық бірліктерді сауықтыру эпизоотиялық ошақты жоюға жəне сала-
матсыз пунктте ұйымдастырушылық-шаруашылық, ветеринариялық-
санитариялық жəне арнайы ветеринариялық іс-шаралар кешенін 
жүргізуге алып келеді.

1125. Бұған дейін саламатты болған табындарда, шаруашылық 
жүргізуші субъектілерде жануарлардың іш тастауға алып келген 
бруцеллезбен ауыратыны анықталған жағдайда, диагнозы растал-
са, осы табындағы барлық ауру жануарларды күнтізбелік 15 (он бес) 
күнтізбелік күн ішінде союға тапсырады.

1126. Саламатсыз пунктті сауықтыруды:
1) ауру жануарларды жүйелі түрде диагностикалық зерттеу, 

кейіннен оқшаулау жəне сою;
2) бруцеллезге қарсы вакциналарды қолдану;
3) барлық саламатсыз жануарларды сою жолымен жүргізеді.
1127. Саламатсыз пунктті сауықтыру қатарынан екі рет теріс нəтиже 

алғанға дейін əрбір күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күн сайын РБС-да, 
КБР-да жүйелі түрде диагностикалық серологиялық зерттеу, кейіннен 
ауру жануарларды оқшаулау жəне сою жолымен жүзеге асырыла-
ды, бруцеллезбен ауыратын жануарлар анықталған шаруашылық 
жүргізуші субъектілерде жануарлар болған жағдайда да теріс нəтиже 
алғанға дейін əрбір күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күн сайын жүйелі 
түрде диагностикалық серологиялық зерттеу жүргізіледі, кейіннен 
ауру жануарлар оқшауланады жəне сойылады жəне ауру мысықтар 
мен иттер жойылады.

Осы Қағидаға 2-қошымда көрсетілген жануарлар бруцеллезін 
қосымша диагностикалық зерттеу нəтижелеріне сəйкес оң нəтиже 
алынған жағдайда, жануар бруцеллезге оң əсер береді деп саналады.

1128. Саламатсыз пункті сауықтыру кезеңінде осы Қағидалардың 
1127-тармағына сəйкес қатарынан екі рет жүйелі түрде диагностикалық 
зерттеулер жүргізу қорытындылары бойынша оң əсер беретін жану-
арларлар анықталған жағдайда, уəкілетті орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесі құрамына уəкілетті орган ведомствасының, 
ЖАО бөлімшелерінің, ғылыми мекемелердің, ветеринариялық 
зертхананың, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың өкілдерін қоса 
отырып, саламатсыз пунктті сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізбеу 
себептерін анықтау жөніндегі комиссияны құрады. Саламатсыз 
пунктті сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізбеу себептерін анықтау 
нəтижелері бойынша мемлекеттік ветеринариялық ұйымның бас-
шысына жəне жануарлар иелеріне қатысты Кодекстің 406-бабының 
3 жəне 4 тармақтарына сəйкес əкімшілік шаралар қабылданады.

Комиссияның жұмысына қарамастан, саламатсыз пунктте осы 
Қағидалардың 1127-тармағына сəйкес одан əрі жүйелі диагностикалық 
зерттеу жолымен сауықтыру іс-шараларын жүргізу жалғасады. Осы 
Қағидалардың 1127-тармағына сəйкес қосымша қатарынан екі рет 
диагностикалық зерттеулер жүргізілгеннен кейін саламатсыз пунктті 
сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізілмеген жағдайда:

мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшысына жəне жануар-
лар иелеріне қатысты Кодекстің 406-бабының 3 жəне 4-тармақтарына 
сəйкес əкімшілік шаралар қабылданады;

саламатсыз пунктті одан əрі сауықтыру саламатсыз пункттегі бар-
лық жануарларды санитариялық союға тапсыру жолымен жүргізіледі.

1129. Оң əсер беретін жануарларға осы Қағидалардың 1096-тар-
мағында көрсетілген əдістермен белгі салады, оларды дереу табын-
нан оқшаулайды жəне ауру табылған уақыттан бастап күнтізбелік 
15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей сояды. Ауру жануарлар 
ұсталған қора-жайларға мұқият дезинфекциялау жүргізеді (ауру жа-
нуар анықталған əрбір оқиғадан кейін).

1130. Саламатсыз пунктті бруцеллезге қарсы вакциналар қолдану 
жолымен сауықтыру былайша жүзеге асырылады:

1) саламатсыз пункттегі ауруға сезімтал жануарлар басын бруцел-
лез жұқтырған жануарларды барынша анықтау мақсатында кемінде 
екі рет серологиялық əдістермен (РБП, РСК) зерттейді;

2) мал басын Қазақстан Республикасында жəне (немесе) Кеден 
одағына мүше мемлекеттерде тіркелген бруцеллезге қарсы вакци-
налармен вакциналайды (иммундайды).

1131. Бруцеллез бойынша саламатсыз пункттен, эпизоотологиялық 
бірліктен шектеу іс-шаралары:

1) барлық ірі қара мал басы қатарынан екі рет теріс нəтиже 
жəне эпизотиялық ошақтағы (бұдан бұрын бруцеллезбен ауырған 
жануарлар анықталған шаруашылық жүргізуші субъектілердегі) 
жануарлардың басқа түрлерінен теріс нəтиже алу жəне қорытынды 
дезинфекция жүргізу (осы Қағидалардың 1127-тармағына қатысты);

2) саламатсыз пункттегі барлық мал басын санитариялық союға 
тапсыру жəне қорытынды дезинфекция жүргізу (осы Қағидалардың 
1128-тармағына қатысты);

3) бруцеллезге қарсы вакциналар қолдану жəне қорытынды де-
зинфекция жүргізу (осы Қағидалардың 1130-тармағына қатысты) 
жолымен сауықтырылғаннан кейін алып тасталады.

1132. Бруцеллезге қарсы вакциналар қолдану жолымен сауық-
тырылғаннан жəне бруцеллез бойынша саламатсыз пункттен, 
эпизо отологиялық бірліктен шектеу іс-шаралары алып тасталғаннан 
кейін бұл пункт, эпизоотолгиялық бірлік қосымша диагностикалық 
зерттелетін саламатты пункт болып танылады. Вакциналанған 
жануар ларды қосымша диагностикалық зерттеу диагностикалық 
зерттелетін саламатты пункт, эпизоотологиялық бірлік болып таныл-
ғаннан кейінгі бірінші жылы осы Қағидалардың 1100-тармағында 
көзделген шарттар сақтала отырып, вакциналарды қолдану жөніндегі 
тəлімдемеде көзделген мерзімдерде жəне əдістермен жүргізіледі. 
Одан кейінгі жылдары диагностикалық зерттеулер осы Қағидалардың 
1089-тармағына сəйкес жоспарлы түрде жүргізіледі.

1133. Егер, жүйелі серологиялық зерттеулер жолымен жəне вак-
циналар қолдана отырып, бір жыл ішінде табынды сауықтыруға қол 
жеткізілмесе, тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторы ЖАО бөлімшесінің бас 
мемлекеттік ветеринариялық дəрігерімен бірлесіп эпизоотологиялық 

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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зерттеу нəтижелері бойынша толық ауыстыру əдісімен шаруашылық 
жүргізуші субъектіні сауықтырудың орындылығы туралы шешім 
қабылдайды.

5-параграф. Ұсақ малдың бруцеллезі бойынша саламатсыз 
пункттердің, эпизоотологиялық бірліктердің эпизоотиялық 

ошақтарында ветеринариялық іс-шаралар жүргізу (сауықтыру) 
тəртібі

1134. Мал шаруашылығы субъектілерінде (оның ішінде аулалар-
да) қойдың (ешкінің) бруцеллезбен ауыратыны анықталған жағдайда, 
эпизоотиялық ошақтағы оң əсер беретін жануарларды, сондай-
ақ басқа да жануарлар түрлерін физиологиялық жай-күйіне, асыл 
тұқымдық жəне шаруашылық құндылығына қарамастан, олардан 
алынған 4 айлық жасқа дейінгі төлімен бірге дереу союға жібереді, 
ауру мысықтар мен иттерді жояды.

1135. Саламатсыз пунктті сауықтыру қатарынан екі рет теріс нəтиже 
алғанға дейін əрбір күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күн сайын РБС-да, 
КБР-да жүйелі түрде диагностикалық серологиялық зерттеу, кейіннен 
ауру жануарларды оқшаулау жəне сою жолымен жүзеге асырыла-
ды, бруцеллезбен ауыратын жануарлар анықталған шаруашылық 
жүргізуші субъектілерде жануарлар болған жағдайда да теріс нəтиже 
алғанға дейін əрбір күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күн сайын жүйелі 
түрде диагностикалық серологиялық зерттеу жүргізіледі, кейіннен 
ауру жануарлар оқшауланады жəне сойылады жəне ауру мысықтар 
мен иттер жойылады.

Осы Қағидаға 2-қошымда көрсетілген жануарлар бруцеллезін 
қосымша диагностикалық зерттеу нəтижелеріне сəйкес оң нəтиже 
алынған жағдайда, жануар бруцеллезге оң əсер береді деп саналады.

1136. Саламатсыз пункті сауықтыру кезеңінде осы Қағидалардың 
1135-тармағына сəйкес қатарынан екі рет жүйелі түрде диагностикалық 
зерттеулер жүргізу қорытындылары бойынша оң əсер беретін жану-
арларлар анықталған жағдайда, уəкілетті орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесі құрамына уəкілетті орган ведомствасының, 
ЖАО бөлімшелерінің, ғылыми мекемелердің, ветеринариялық 
зертхананың, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың өкілдерін қоса 
отырып, саламатсыз пунктті сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізбеу 
себептерін анықтау жөніндегі комиссияны құрады. Саламатсыз 
пунктті сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізбеу себептерін анықтау 
нəтижелері бойынша мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшы-
сына жəне жануарлар иелеріне қатысты Кодекстің 406-бабының 3 
жəне 4-тармақтарға сəйкес əкімшілік шаралар қабылданады.

Комиссияның жұмысына қарамастан, саламатсыз пунктте осы 
Қағидалардың 1135-тармағына сəйкес одан əрі жүйелі түрде 
диагностикалық зерттеу жолымен сауықтыру іс-шараларын жүргізу 
жалғасады. Осы Қағидалардың 1135-тармағына сəйкес қосымша 
қатарынан екі рет диагностикалық зерттеулер жүргізілгеннен кейін 
саламатсыз пунктті сауықтыру нəтижелеріне қол жеткізілмеген 
жағдайда:

мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшысына жəне жануар-
лар иелеріне қатысты Кодекстің 406-бабының 3 жəне 4-тармақтарына 
сəйкес əкімшілік шаралар қабылданады;

саламатсыз пунктті одан əрі сауықтыру саламатсыз пункттегі 
барлық жануарларды санитариялық союға тапсыру жолымен 
жүргізіледі.

1137. Cay жануарлардың залалдануы жəне эпизоотиялық қауіпті 
аймақта инфекцияның таралуы қаупі туындаған кезде шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің барлық мал басын диагностикалық зерттеу-
ден (РБС, КБР) кейін Қазақстан Республикасында жəне Кеден одағына 
мүше мемлекеттерде қолдануға рұқсат берілген вакциналармен им-
мундайды, кейіннен қолдану жөніндегі тəлімдемеге сəйкес зерттейді.

1138. Бруцеллезге қарсы вакциналар қолдану жолымен сауық-
тырылғаннан жəне бруцеллез бойынша саламатсыз пункттен, 
эпизо отологиялық бірліктен шектеу іс-шаралары алып тасталғаннан 
кейін бұл пункт, эпизоотолгиялық бірлік қосымша диагностикалық 
зерттелетін саламатты пункт болып танылады. Вакциналанған 
жануарларды қосымша диагностикалық зерттеу диагностикалық 
зерттелетін саламатты пункт, эпизоотологиялық бірлік болып 
танылғаннан кейінгі бірінші жылы осы Қағидалардың 1100-тармағында 
көзделген шарттар сақтала отырып, вакциналарды қолдану жөніндегі 
тəлімдемеде көзделген мерзімдерде жəне əдістермен жүргізіледі. 
Одан кейінгі жылдары диагностикалық зерттеулер осы Қағидалардың 
1089-тармағына сəйкес жоспарлы түрде жүргізіледі.

1139. Вакциналанған жəне қайта вакциналанған қойдың (ешкінің) 
саламаттылығын мониторингтеуді түсіктер мен өлі туылған қозыларды 
(лақтарды) бактериологиялық зерттеудің, тұқымдық қошқарлар мен 
күйек қошқарларды шағылыстыру науқанына дейін жəне кейін, осы 
отардан алынған ұрғашы тоқтыларды, отар жанындағы иттерді жəне 
олармен бірге ұсталатын басқа да жануар түрлерін серологиялық 
зерттеудің нəтижелері бойынша жүзеге асырады, сондай-ақ қызмет 
көрсетуші персоналдың бруцеллезбен ауыруы жағдайларын ескереді.

1140. Бруцеллез бойынша саламатсыз пункттен, эпизоотологиялық 
бірліктен шектеу іс-шаралары, егер: 

1) араларында ауруы бар қойлар (ешкілер) қалмаса жəне барлық 
ұсақ мал басынан əрбір күнтізбелік 15-20 күнтізбелік күн сайын теріс 
нəтижелер алынса жəне эпизотиялық ошақтағы (бұдан бұрын бру-
целлезбен ауырған жануарлар анықталған шаруашылық субъек-
тілеріндегі) басқа да жануар түрлерінің мал басынан теріс нəтиже 
алынса жəне қорытынды дезинфекция жүргізілсе (осы Қағидалардың 
1135-тармағына қатысты);

2) саламатсыз пункттегі барлық мал басы санитариялық союға тап-
сырылса жəне қорытынды дезинфекция жүргізілсе (осы Қағидалардың 
1136-тармағына қатысты);

3) бруцеллезге қарсы вакциналар қолданылса жəне қорытынды 
дезинфекция жүргізілсе (осы Қағидалардың 1137-тармағына қатысты) 
алып тасталады.

1141. Қойларды (ешкілерді) ұрықтандыру үшін бруцеллез бен 
инфекциялық эпидидимитке қатысты сау қошқарлардың (текелердің) 
ұрығын пайдаланады.»;

1145-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1145. Одан əрі осы Қағидалардың 1087-тармағында көзделген 

əдістермен жəне мерзімдерде тұқымдық қошқарларға міндетті жо-
спарлы диагностикалық зерттеулер жүргізеді.»;

1151-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1151. Шегінде инфекция қоздырғышының көздері бар жəне оның 

берілу тетіктері əрекет ететін жануарлар мен адамдар залалдануы 
мүмкін аумақ бруцеллез инфекциясының эпизоотиялық ошағы болып 
табылады. Эпизоотиялық ошақты зерттеп-қарауды тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дəрігері жəне 
дəрігер-эпидемиолог Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-40 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№17995 болып тіркелген) бекітілген «Аса қауіпті инфекциялық 
аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне 
жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сəйкес жүргізеді. Ветеринариялық 
қызмет жануарларды бруцеллезге зерттеп-қарауды ұйымдастырады 
жəне ауру жануарлар табылған кезде оларды оқшаулау, союға тапсы-
ру жəне басқа да ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар жүргізу 
бойынша шұғыл шаралар қабылдайды.»;

1152, 1153, 1154 жəне 1155-тармақтар алып тасталсын;
1158-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1158. Шаруашылық жүргізуші субъектілерде, жануардан алы-

натын өнімдер мен шикізатты өңдейтін кəсіпорындарда, вирулентті 
өскіндермен жұмыс істейтін зертханаларда бруцеллезге қарсы 
іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге жəне бруцеллез-
ге қарсы режимді сақтауға мемлекеттік санитариялық қадағалау 
тəртібіндегі бақылауды халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық 
басқармасы жүзеге асырады.»;

1159-тармақ алып тасталсын;
1160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1160. Бруцеллезбен залалдану қатері бар шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде, шалғайдағы жайылымдарда, сою пункттерінде, қой 
қырқу пункттерінде, ет комбинаттары мен сүт зауыттарында жəне 
басқа да кəсіпорындарда бруцеллезге қарсы режимнің сақталуы бой-
ынша жоспарлы зерттеп-қарауды эпидемиологтар осы объектілерге 
жетекшілік ететін санитариялық дəрігерлермен, сондай-ақ тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірліктердің ветеринариялық-санитариялық ин-
спекторларымен бірлесіп жүргізгені жөн.»;

99-тараудың 10 жəне 11-параграфтары алып тасталсын;
1390-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1390. Жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен 

шикiзатты өткiзудi жүзеге асыратын сауда объектiлерiнде (бұдан əрі 
– сауда объектілері) тамақ өнімдерінің ветеринариялық-санитариялық 
сараптамасын ветеринариялық-санитариялық сараптама зертхана-
лары (бұдан əрі – зертханалар) жүзеге асырады.

Зертханада жануарлардан алынатын өнімдер мен шикiзаттың 
ветеринариялық-санитариялық сараптамасы осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес сауда объектілеріндегі зертханалар жүргізетін 
міндетті жəне қосымша диагностикалық зерттеулер тізбесіне сəйкес 
жүзеге асырылады.»;

1399 жəне 1400-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1399. Сопақша жəне тiк тiкбұрышты нысандағы ветеринариялық 

таңбаларда, сондай-ақ ветеринариялық мөртабандарда осы 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес ақпарат қамтылады.

1400. Еттi, ет өнiмдерiн (субөнімдерін) таңбалау үшін осы 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес ветеринариялық таңбалар мен 
мөртабандар белгiленедi.»;

1-қосымшада:
оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:
«Ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидаларға 
3-қосымша»;
осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес 1 жəне 2-қосым-

шалармен толықтырылсын;
көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға 

сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10 
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама 
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он) 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақ-
стан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүк-
телсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк 
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 23 мамыр №206 бұйрығына 1-қосымша

Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық)
қағидаларға 1-қосымша

Ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллезін 
диагностикалау нəтижелері

№
Бірінші 
кезең Екінші кезең Диагнос-

тикалық 
зерттеулер 
нəтижелері

Сипаттама 
РБС КБР АР КБР

1 – – жүргізілмейді – сау жануар
2 – + – – – сау жануар
3 + + + ауру жануар
4 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

5 – +
6 + –
7 + –
8 + +
9 + +

10 + +
11 + – – – – сау жануар
12 + + + ауру жануар
13 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

14 + –
15 – +
16 + –
17 + +
18 + +
19 + +
20 + – – – + күмəнді сынама, 

15-20 күнтізбелік 
күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

21 + + + ауру жануар
22 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

23 + –
24 – +
25 + –
26 + +
27 + +
28 + +
29 – + – – + күмəнді 

сынама, сол 
сынаманы қайта 
диагностикалық 
зерттеу (қайта 
қан сынамасын 
алмай)

30 + + + ауру жануар
31 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

32 + –
33 – +
34 + –
35 + +
36 + +
37 + +
38 + + – – + күмəнді 

сынама, сол 
сынаманы қайта 
диагностикалық 
зерттеу (қайта 
қан сынамасын 
алмай)

39 + + + ауру жануар

40 – + + 15-20 күнтізбелік 
күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

41 + –
42 – +
43 + –
44 + +
45 + +
46 + +
47 + + – – + күмəнді 

сынама, сол 
сынаманы қайта 
диагностикалық 
зерттеу (қайта 
қан сынамасын 
алмай)

48 + + + ауру жануар
49 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

50 – +
51 + –
52 + –
53 + +
54 + +
55 + +

56 + + – – + күмəнді сынама, 
15-20 күнтізбелік 
күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

57 + + + ауру жануар
58 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

59 + –
60 + –
61 + +
62 + +
63 + +
64 + +

65 + + – – + 15-20 күнтізбелік 
күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

66 + + + ауру жануар
67 – + + 15-20 күнтізбелік 

күннен кейін 
қайта қан 
сынамасын 
алып, қайта 
диагностикалық 
зерттеу

68 + –
69 – +
70 + –
71 + +
72 + +
73 + +

Ескертпе: + - оң нəтиже;
 – - теріс нəтиже;
 + - күмəнді нəтиже;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 23 мамыр №206 бұйрығына 1-қосымша

Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық
қағидаларға 1-қосымша

Жануарлар бруцеллезін қосымша диагностикалық зерттеу 
нəтижелері

РБС КБР АР Диагностикалық
зерттеулер нəтижелері

Сипаттамасы

+ – – - сау жануар
+ + – + ауру жануар
+ + + + ауру жануар
+ - + + ауру жануар
– – – – сау жануар
– + – + ауру жануар
– – + + ауру жануар
– + + + ауру жануар

Ескертпе: + - оң нəтиже;
 – - теріс нəтиже;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 23 мамыр №206 бұйрығына 3-қосымша

Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық)
қағидаларға 4-қосымша

Ет пен сойылғаннан кейін алынған өнімдерді таңбалауға 
арналған ветеринариялық таңбалардың жəне

мөртабандардың үлгілері

1. Сопақша нысандағы 1-таңба.

2. KZ F 01/U2-0001 – жануарларды сою жүргізілген сою пунктінің 
немесе ет өңдейтін кəсіпорынның есептік нөмірі; Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 23 
қаңтардағы №7-1/37 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10466 болып тіркелген) бекітілген 
(бұдан əрі – Бұйрық) Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлар-
дан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, 
қайта өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, 
сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп 
қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік 
нөмірлер беру қағидаларына сəйкес берілген:

бiрiншi символ – елдiң коды – КZ;
екiншi символ – облыстың литерлiк коды;
үшiншi символ – ауданның реттiк нөмiрi;
төртiншi символ – өндiрiс объектiсiнiң қызмет түрiнің коды;
бесiншi символ – өндiрiс объектiсiнiң реттiк нөмiрi;
1 – таңба басуды жүзеге асыратын ветеринар дəрігердің жеке 

нөмірі.
Өлшемі: 40(± 5)х60(± 5) миллиметр.
Жиегінің ені – 1,5(± 0,3) миллиметр.
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 10(± 0,2) миллиметр.
Сопақша нысандағы 2-таңба.

3. «ЖК ВЕТСАРАПТАМА» – ветеринариялық-санитариялық сарап-
тама зертханасының атауы;

KZ – Қазақстан Республикасының литерлік коды;
F 01 – аумағында ветеринариялық-санитарлық сараптама зерт-

ханасы орналасқан облыстың жəне ауданның коды, Қағидаға 
3-қосымшаға сəйкес берілген:

1 – таңба басуды жүзеге асыратын ветеринар дəрігердің жеке 
нөмірі.

Өлшемі: 40(± 5)х60(± 5) миллиметр.
Жиегінің ені – 1,5(± 0,3) миллиметр.
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 10(± 2) миллиметр.
Құстардың, үй қоянының, сазқұндыздың жəне басқа да ұсақ 

жануарлардың еттерін таңбалауға арналған сопақша нысандағы 
(кішірек көлемді) таңба.

4. KZ F 01/U2-0001 – Бұйрыққа сəйкес берілген сою пунктінің не-
месе ет өңдейтін кəсіпорындардың есептік нөмірі:

бiрiншi белгi – елдiң коды – КZ;
екiншi белгi – облыстың литерлiк коды;
үшiншi белгi – ауданның реттiк нөмiрi;
төртiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң қызмет түрiнің коды;
бесiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң реттiк нөмiрi;
1 – таңба басуды жүзеге асыратын ветеринар дəрігердің жеке 

нөмірі.
Өлшемі: 25(± 3)х40(± 5) миллиметр.
Жиегінің ені – 1(± 0,2) миллиметр.
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 6 миллиметр.
4. Тік бұрышты нысанды таңба.

KZ F 01/U2-0001 – жануарды сою жүргізілген, Бұйрыққа сəйкес 
берілген сою алаңының уақытша есептік нөмірі:

бiрiншi белгi – елдiң коды – КZ;
екiншi белгi – облыстың литерлiк коды;
үшiншi белгi – ауданның реттiк нөмiрi;
төртiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң қызмет түрiнің коды;
бесiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң реттiк нөмiрi;
1 – таңба басуды жүзеге асыратын ветеринар дəрігердің жеке 

нөмірі.
Өлшемі: 40(± 5)х70(± 5) миллиметр;
Жиегінің ені – 1,5(± 0,3) миллиметр;
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 10(± 2) миллиметр.
5. Ветеринариялық мөртабандар.

KZ F 01/U2-0001 – жануарды сою жүргізілген, Бұйрыққа сəйкес 
берілген өндіріс объектісінің есептік нөмірі:

бiрiншi белгi – елдiң коды – КZ;
екiншi белгi – облыстың литерлiк коды;
үшiншi белгi – ауданның реттiк нөмiрi;
төртiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң қызмет түрiнің коды;
бесiншi белгi – өндiрiс объектiсiнiң реттiк нөмiрi;
1 – таңба басуды жүзеге асыратын ветеринар дəрігердің жеке 

нөмірі.
Өлшемі: 40(± 5)х70(± 5) миллиметр;
Жиегінің ені – 1,5(± 0,3) миллиметр;
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 10(± 2) миллиметр.
6. Қосымша мөртабандар.

Өлшемі: 20 (± 3)х50(± 5) миллиметр;
Жиегінің ені – 1,5(± 0,3) миллиметр;
Əріптердің биіктігі – 10(± 2) миллиметр.
7. Құс өңдейтін кəсіпорындарда құс ұшаларына қойылатын 

электротаңба.
1) 1; 2) 2; 3) Қ;
1 – бірінші санаттағы құс;
2 – екінші санаттағы құс;
Қ – өнеркəсіптік қайта өңдеуге.
Əріптердің жəне сандардың биіктігі – 20(± 4) миллиметр

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18716 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 27 мамыр          №211     Нұр-Сұлтан қаласы 

«Тыңайтқыштардың құнын (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау 

қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды 

қоспағанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 
сəуірдегі №4-4/305 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлерді 
мемлекеттiк тіркеу тізілімінде № 11223 болып тіркелген, 2015 жылғы 
2 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тыңайтқыштардың құнын (органи-
калық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларында 
(бұдан əрі – Қағидалар): 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) жеке шот – субсидиялауға арналған өтінімдерді (өтпелі 

өтінімдерді) тіркеу жəне олар бойынша операцияларды есепке алу 
мақсатында тіркелген тұлғаны сəйкестендіруге мүмкіндік беретін 
тізілімдегі жазбалар жиынтығы;

2) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – мемлекеттік сатып алу тура-
лы заңнамаға сəйкес облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органының Ауыл шаруашылығы басқармасы 
(бұдан əрі – облыс басқармасы) немесе астананың Инвестициялар 
жəне кəсіпкерлікті дамыту басқармасы (бұдан əрі – қала басқармасы) 
айқындайтын, субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділікті 
жəне оны сүйемелдеуді қамтамасыз ететін тұлға;

3) отандық тыңайтқыштарды өндiрушi (бұдан əрi – тыңайтқыштарды 
өндіруші) – Қазақстан Республикасының резиденті болып табы-
латын, Қазақстан Республикасында тыңайтқыштар (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) өндiрудi жүзеге асыратын жəне оларды 
тіркеген жеке немесе заңды тұлға;

4) өтінім – толық құны бойынша сатып алынған тыңайтқыштар 
үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің (бұдан əрі – 
ауылшартауарынөндіруші) немесе ауыл шаруашылығы кооперативінің 
(бұдан əрі – ауылшаркооперативі) субсидиялар алуына арналған 
электрондық өтiнiм;

5) өтпелі өтінім – ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) 
арзандатылған құны бойынша сатып алатын тыңайтқыштар үшін 
тыңайтқыштарды өндірушінің субсидиялар алуына арналған 
электрондық өтiнiм;

6) субсидиялауға арналған өтінімдердің электрондық тізілімі (бұдан 
əрі – тізілім) – агроөнеркəсіптік кешенді субсидиялауға арналған 
өтінімдер туралы, сондай-ақ қарыз алушылар, қаржы институттары 
туралы мəліметтердің жиынтығы жəне субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінде көрсетілген өзге де мəліметтер;

7) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі – субсидиялау процестерін 
орындау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған, «электрондық 
үкімет» веб-порталымен өзара іс-қимыл жасауға, субсидия алуға 
арналған өтінімді (өтпелі өтінімді) тіркеуге, сондай-ақ өтінімді 
(өтпелі өтінімді) субсидиялау шарттарына сəйкестігіне автоматты 
түрде тексеру арқылы оны өңдеуге мүмкіндік беретін ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың 
жəне техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып, ретке келтірілген 
жиынтығы;

8) танаптың электрондық картасы – бұрылыс нүктелерінің коор-
динаталарын, соңғы екі жылдағы ауыспалы егіс туралы ақпаратты 
жəне жерді қашықтықтан зондтау спутниктерінен алынған деректерді 
қамтитын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінде 
орналасқан танап туралы  ақпарат;

9) тыңайтқыштарды жеткізуші – шетелдік өндіріс тыңайтқыштарын 
(органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) өткізуді жүзеге асыратын, 
оларды тіркеген жеке немесе заңды тұлға;

10) тыңайтқыштарды сатушы – тыңайтқыштарды өндіруші, 
тыңайтқыштарды жеткізуші немесе шетелдік тыңайтқыштарды 
өндіруші;

11) тыңайтқыштардың ең төменгі нарықтық құны – тыңайтқыштарға 
субсидия нормаларын белгілеу үшін олардың бағаларына тал-
дау жүргізу жолымен облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы айқындайтын, тиісті 
жылға арналған тиісті тыңайтқыш түрлері бойынша қалыптасқан 
тыңайтқыштардың (құн салығын есепке алмай) ең төмен нарықтық 
құны; 

12) шетелдiк тыңайтқыштарды өндiрушi – шетелдік өндіріс 
тыңайтқыштарын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) тіркеген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті;

13) электрондық агрохимиялық картограмма – танап топырағының 
өсімдіктер үшін сіңімді қоректік элементтермен – қарашірікпен, ма-
кро жəне микроэлементтермен қамтамасыз етілуі дəрежесін түсті 
бейнеде көрсететін, «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлiгiнiң Агрохимиялық қызметтiң республикалық ғылыми-
əдiстемелiк орталығы» республикалық мемлекеттiк мекемесi неме-
се топырақты агрохимиялық талдау жөніндегі мамандандырылған 
(Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес аккредиттелген) 
зертхана берген картографиялық ақпарат;

(Соңы. Басы 19-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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14) «электрондық үкімет» веб-порталы – нормативтік құқықтық 
базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа 
жəне электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерге жəне квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі 
болатын ақпараттық жүйе;

15) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – 
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған жəне 
электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар 
жиынтығы.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі жəне 

ты ңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың                   
1 тон насына (килограмына, литрiне) арналған субсидиялар норма-
лары (бұдан əрі – тыңайтқыштар тізбесі мен субсидиялар нормала-
ры), сондай-ақ тыңайтқыштарды  (органикалық тыңайтқыштарды 
қоспағанда) субсидиялауға бюджеттік қаржы көлемдері (бұдан əрі 
– субсидиялар көлемдері) облыс, республикалық маңызы бар қала, 
астана əкімінің, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы 
адамның қолы қойылған ілеспе хатпен Министрлікке мақұлдауға тиісті 
жылдың 15 қарашасынан кешіктірілмей беріледі.

Бұл ретте, тиісті тыңайтқыш түрлеріне қалыптасқан нарықтық 
бағаларды растайтын құжаттарды, сондай-ақ субсидиялауға жататын 
тыңайтқыш түрлерінің көлемдері бойынша есептемелерді облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органы кейінгі жылға өткен жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей 
Министрлікке береді.

Оң шешім шығарған жағдайда, Министрлік тыңайтқыштар тізбесі 
мен субсидиялар нормаларды, сондай-ақ  субсидиялар көлемдерді 
тиісті ілеспе хатпен кері қайтарады. Теріс шешім шығарған жағдайда, 
Министрлік тыңайтқыштар тізбесі мен субсидиялар нормаларын, 
сондай-ақ субсидиялар көлемдерін мақұлдаудан уəжді бас тартуы бар 
хатпен кері қайтарады. Бұл ретте пысықталған тыңайтқыштар тізбесі 
мен субсидиялар нормалары, сондай-ақ субсидиялар көлемдері қайта 
қарау үшін бес жұмыс күні ішінде Министрлікке жолданады.

Министрлік мақұлдағаннан кейін, тыңайтқыштар тізбесі мен суб-
сидиялар нормалары, сондай-ақ субсидиялар көлемдері облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының қаулысымен жыл сайын бекітіледі. Бұл ретте субсидиялар 
нормалары құн салығын есепке алмай белгіленеді.

Тыңайтқыштар тізбесі мен субсидиялар нормаларына, сондай-ақ 
субсидиялар көлемдеріне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
енгізу осы тармақтың бірінші – төртінші бөліктерінде көзделген 
тəртіппен жүзеге асырылады.

Субсидиялар көлемдері өзгерген жағдайда, облыстық басқарма 
(қалалық басқарма) субсидиялар көлемдерін ауыл шаруашылығына 
көзделген бюджеттік қаражат шегінде қайта бөледі.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органы тыңайтқыштар тізбесі мен субсидия-
лар нормалары, сондай-ақ субсидиялар көлемдері мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде тиісті интернет-ресурста жəне 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде орналастырады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Субсидиялар мынадай талаптар сақталған жағдайда төленеді:
1) ауылшартауарынөндірушінің немесе ауылшаркооперативінің 

осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толық құны 
бойынша сатып алынған тыңайтқыштар үшін субсидиялар алуға 
арналған өтiнiмді электрондық түрде «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы беруі.

Ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) тыңайтқышты 
шарт негізінде тыңайтқыштарды өндірушіден арзандатылған құны 
бойынша сатып алған жағдайда, осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өзіне тиесілі субсидияларды төлеу туралы 
өтпелі өтiнiмді электрондық түрде «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы береді.

Мұндай жағдайда, субсидиялар тыңайтқыштарды өндірушіге 
тыңайтқыштарды өндіруші күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей 
нақты сатылған тыңайтқыштар жөніндегі мəліметтерді өтпелі өтінімге 
енгізген жағдайда, осы Қағидалардың 16-тармағына сəйкес төленеді.

Тыңайтқыштарды өндірушілер өтпелі өтінімге нақты өткізілген 
тыңайтқыштар жөніндегі мəліметтерді белгіленген мерзімде 
енгізбеген жағдайда, ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) 
өтпелі өтінімді қайта береді.

Бұл ретте, субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде осы Қағида-
лардың 7-тармағы 1) тармақшасының төртінші жəне бесінші бөлік-
терінде белгіленген мерзімдерде тыңайтқыштар өткізілмеген  
ауылшартауарынөндірушілердің (ауылшаркооперативтерінің) тізімі 
қалыптастырылады;

 «Электрондық үкімет» веб-порталы мен субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінің өзара ақпараттық іс-қимылы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады;

2) ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) берген өтiнiмді 
(өтпелі өтінімді) тіркеу;

3) ауылшартауарынөндірушіде (ауылшаркооперативінде) 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде деректері субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінің «Заңды тұлғалар» немесе «Жеке тұлғалар» 
мемлекеттік дерекқорларымен өзара ақпараттық іс-қимылы 
нəтижесінде расталған жеке шотының болуы. Бұл ретте өтпелі 
өтінім үшін субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тыңайтқыштарды 
өндірушінің жеке шоты болуы қажет. 

Субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шотының болуы 
ауылшартауарынөндірушіге (ауылшаркооперативіне) өтінімді 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеуді өзі жүзеге асыруына 
мүмкіндік береді, бұл жағдайда өтінім беру талап етілмейді жəне ол 
осылай тіркелген сəтінен бастап берілді деп саналады;

4) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен электрондық шот-
фактураларды қабылдау жəне өңдеу жүйесінің (бұдан əрі – ЭШҚӨЖ) 
ақпараттық өзара іс-қимылы нəтижесінде ауылшартауарынөндіруші 
(ауылшаркооперативі) сатып алған тыңайтқыштарға жұмсалған 
шығындарды растау.

Бұл ретте өтінімді субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеу 
кезінде (сұратылған электрондық шот-фактура субсидия алу үшін 
тыңайтқыштарды сатушыға жəне ауылшартауарынөндірушіге 
(ауылшаркооперативіне) оқшау мен электрондық шот-фактураны 
пайдалану туралы хабарлама жолдаумен ЭШҚӨЖ-де автоматты 
түрде оқшауланады) электрондық шот-фактура ЭШҚӨЖ-нен «сұрау-
жауап»режимінде сұратылады.

Субсидия алу үшін пайдаланылған электрондық шот-фактураларды 
кері қайтарып алуға, жоюға жəне түзетуге жол берілмейді.

Ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) ЭШҚӨЖ-
ін пайдаланбайтын шетелдік тыңайтқыштарды өндірушіден 
тыңайтқыштарды тікелей сатып алған кезде, тыңайтқыштарды сатып 
алуға жұмсалған шығындар тауарларға арналған кедендік деклара-
циядан алынған мəліметтермен (Еуразиялық экономикалық одаққа 
кірмейтін елдерден тыңайтқыш сатып алған ауылшартауарынөндіруші 
немесе ауылшаркооперативі үшін) немесе мемлекеттік кірістер орга-
ны берген, тауардың Еуразиялық экономикалық одақтан əкелінгенін 
растайтын құжаттың мəліметтерімен расталады;

5) ауылшартауарынөндірушіде (ауылшаркооперативінде) 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің мемлекеттік жер кадастрының 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесiмен жəне «Жылжымайтын 
мүлік тіркелімі» мемлекеттік дерекқорымен өзара ақпараттық іс-
қимылы нəтижесінде расталған, тиісті алаңда жер пайдалану жəне 
(немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерінің болуы.

Шаруа немесе фермерлік қожалық түрінде құрылған ауыл-
шартауарын  өндіруші (ауылшаркооперативі) өздерінің мүшелері са-
тып алған тыңайтқыштар үшін өтiнiм (өтпелі өтінім) берген жағдайда, 
олар туралы мəліметтер субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің 
Қазақстан Республикасының интеграцияланған салықтық ақпараттық 
жүйесiмен өзара ақпараттық іс-қимылы нəтижесінде расталады. Бұл 
ретте шаруа немесе фермерлік қожалықтардың мүшелері субсидия 
алушылар болып табылады. 

Ауылшаркооперативінде жер пайдалану жəне (немесе) жеке 
меншік құқығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері 
болмаған жағдайда, ауылшаркооперативі ауылшаркооперативінің 
мүшелері болып табылатын ауылшартауарынөндірушілердің 
субсидия алуына өтінім (өтпелі өтінім) береді. Бұл ретте 
ауылшартауарынөндірушілер субсидия алушылар болып табылады;

6) ауылшартауарынөндірушіге жер пайдалану жəне (немесе) жеке 
меншік құқығында тиесілі жер учаскелерінің бүкіл егістік алаңына 
арналған танаптардың электрондық карталарының субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде тіркелуі;

7) ауылшартауарынөндірушіге жер пайдалану жəне (немесе) 
жеке меншік құқығында тиесілі ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерінің тыңайтылатын алқабына арналған алтыдан 
кем емес агрохимиялық көрсеткіш (қарашірік, РН, нитраттық, 
жеңілгидролиздендіргіш немесе сілтілігидролиздендіргіш азот, 
фосфор, калий мен күкірттің жылжымалы нысандары)  бойын-
ша электрондық агрохимиялық картограмманы субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде тіркеу.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп 
өсіру кезінде электрондық агрохимиялық картограмманы тіркеу та-
лап етілмейді.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Сатушы өткізетін тыңайтқыштар құнында қосылған құн 

салығы, буып-түю, таңбалау бойынша шығыстар, республиканың 
тиiстi өңiрiндегi межелі (босату) пунктке дейiнгi көлiк шығыстары 
ескеріледі.»;

18-тармақ алынып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтердің  ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық Қағидалардың 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізілетін 7-тармағының 7) тармақшасын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы цифрлық даму,
қорғау жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 28 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18742 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 қыркүйек          №469         Астана қаласы 

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы 
білім беретін пәндердің, таңдау курстарының 

және факультативтердің үлгілік оқу 
бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына өзгеріс 

пен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 69, 74, 80, 91, 93-нөмірлерде)

3) 3-бөлім «Оқу элементтері».
40. Бағдарламаның мазмұнын бөлімдерге бөлу шартты түрде 

болып табылады. Сөйлеу тілін дамыту, жазу мен оқу дағдыларын 
қалыптастыру бойынша жұмыс өзара тығыз байланыста жүргізіледі. 

41. 5-сыныпқа арналған «Жазу, оқу жəне сөйлеу тілін дамыту» оқу 
пəнінің базалық мазмұны:

1) дыбыстар жəне əріптер: 
барлық меңгерілген əріптер мен дыбыстарды қайталау жəне бекіту. 

Жаңа дыбыстар мен əріптер: «Е, Я, Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ» дыбыстарды 
тəжірибелік ажырату; 

жаңа жазба жəне баспа əріптерін жазуды меңгеру. Меңгерілген 
əріптерді баспа жəне жазба түрде жазуға жаттығу (тақтаға жəне 
дəптерге). Жазба жəне баспа əріптерін сəйкестендіруге арналған 
жаттығулар;

2) сөз: 
меңгерілген дыбыстары бар сөздерді оқу; 
сөздерді буынға жəне буындарды дыбыстарға бөлу;
мұғалімнің сұрақтары бойынша мына тақырыптарға сөйлемдер 

құрастыру: «Отбасы», «Мектеп», «Біздің көше»;
өзіндік əрекетке, сюжеттік суретке сүйене отырып, заттардың 

кеңістіктік қатынастарын білдіретін «жанында», «артында», «үстінде», 
«астында» шылауларымен сөйлемдер құрастыру;

3) сөйлем:
сөйлемдерді сөздерге бөлу. Екі сөзден құралған сөйлемдерді жəне 

сөздерді тақтадан, оқулықтан көшіріп жазу;
жазба үлгілерінен сөздер мен сөйлемдерді көшіріп жазу;  
заттық əрекеттер, сюжеттік суреттер бойынша қысқаша сөйлемдер 

құрастыру; 
кесте бойынша сөйлемдерді оқу;
екі немесе ода да көп дауысты дыбыстар қатар келген буындар 

мен сөздерді оқу; 
меңгерілген тəсілдер арқылы сөйлемдер мен қысқаша мəтіндерді 

оқу;
мұғалімнің сұрақтары бойынша оқылған мəтіннің түсінігін айту; 
суреттерге 2-3 сөзден тұратын сөйлем құрау. Құрастырылған 

сөйлемдерді оқу; 
қысқаша тақпақтарды жаттау. 
42. 6-сыныпқа арналған «Жазу, оқу жəне сөйлеу тілін дамыту» оқу 

пəнінің базалық мазмұны:
1) дыбыстар мен əріптер:
сөздегі дыбыстар мен əріптердің сəйкес келуі; 
дыбыстар, оларды негізгі белгілері бойынша ажырату: дауыстың 

бар болуы немесе жоқ болуы; 
бейнеленуі ұқсас əріптерді жазуда ажырату; бір əріп арқылы 

ерекшеленетін сөздерді ажырату. Бірдей элементтердің саны (И-Ш), 
элементтердің бірінің бар болуы немесе болмауы (Г-П),бейнеленуі 
бойынша ұқсас əріптерді салыстыру;

2) сөздер:
«Е, Ё, Я, Ю» əріптері бар сөздер. Дауыстылардың ызың дыбыстар-

мен тіркесу: жи-ши, ча-ща, чу-щу;
жазу техникасын жетілдіру: нұсқау бойынша жазбаша жаттығуларды 

орындау. Жазба жəне баспа мəтіндерінен көшіріп жазудағы жат-
тығулар. Айтылуы жазылуымен сəйкес біріккен  сөздерді жатқа жазу; 

заттардың атауын білдіретін сөздермен тəжірибелік танысу, олар-
ды сөйлеу тілінде бөліп көрсете алу, «Кім?», «Не?» сұрақтары бойын-
ша ажырату. «Кім?», «Не?» сұрақтары бойынша заттарды атау жəне 
оларды ажырату, мұғалімнің берген тақырыптарына «Кім?», «Не?» 
сұрақтарына жауап беретін сөздері іріктеудегі жаттығулар. Бір затты 
жəне бірнеше бірдей заттарды атау;

адамның атындағы, тегіндегі, жануарлардың лақап атындағы бас 
əріп. Ұғымдарды ажырату: затты жəне адам мен жануардың атын 
атау. Зат атауларын жəне адамдарға ат таңдаудағы жаттығулар;

3) сөйлемдер:
сөйлем басындағы бас əріп. Сөйлем соңындағы нүкте. 
43. 7-сыныпқа арналған «Жазу, оқу жəне сөйлеу тілін дамыту» оқу 

пəнінің базалық мазмұны:
1) дыбыстар жəне əріптер: 
сөздегі дыбыс пен əріптің сəйкес келуі; 
дыбыстар мен əріптерді ажырату; 
ысқырық жəне ызың дауыссыздар, аффрикаттар. «Р-Л» оларды 

ажырату; 
бейнеленуі ұқсас əріптер, оларды ажырату; 
«Е, Ё, Ю, Я» əріптері бар сөздер; 
«И, Й» əріптері бар сөздер, оларды ажырату;
2) сөздер: 
сөздерді буындарға бөлу. Жазу кезінде буындар бойынша сөздерді 

тасымалдау; 
сөздер-заттардың атауы. Заттардың атауы жəне оларды сұрақтар 

бойынша ажырату. заттарды атау жəне оларды «Кім?», «Не?» сұрақ-
тары бойынша ажырату, мұғалімнің берген тақырыптарына «Кім?», 
«Не?» сұрақтарына жауап беретін сөздері іріктеудегі жаттығулар.Бір 
затты жəне бірнеше бірдей заттарды атау;

адамның атындағы, тегіндегі, жануарлардың лақап атындағы бас 
əріп. Жалқы есімдер (ұғымдарды кеңейту: қала, өзен, теңіз атаулары);

сөздер – əрекет атаулары. «Не істейді?» сұрағы бойынша заттар-
дың əрекетін атау. Заттың атауын, іс-əрекетін  білдіретін сəйкес сөздер 
таңдау. Сөз тіркестерін құрау; 

жазба жəне баспа мəтіндерін дұрыс көшіріп жазу біліктіліктерін 
бекіту (тұтас жəне тастап кеткен əріптерді қою); 

сөздерді жатқа жазу;
3) сөйлем:
мəтіннен табу немесе берілген тақырыпқа тірек сөздер, су-

рет, сұрақтар, заттық əрекеттер бойынша сөйлемдер құрастыру. 
Меңгерілген тəсіл арқылы сөйлемдерді жазу. Сөйлемдегі сөздердің 
бұзылған реттілігін қалыпқа келтіре алу; 

қарапайым əңгімелерді жəне ертігілерді драматизациялау, 
диалогтарға, əңгімелесуге қатысу. 

44. 8-сыныпқа арналған «Жазу, оқу жəне сөйлеу тілін дамыту» оқу 
пəнінің базалық мазмұны:

1) дыбыстар жəне əріптер:
бейнеленуі бойынша ұқсас əріптерді ажырату;
сөздің немесе буынның басындағы «Е, Ё, Ю, Я» дауыстылары;
ұяң жəне қатаң дауыссыздар, оларды ажырату. Ұяң жəне қатаң жұп 

дауыссыздар. Олардың айтылуындағы ұқсастық жəне айырмашылық;
ысқырық жəне ызың дауыссыздар. Дауыстылардың ызың дауыс-

сыздармен тіркесуі. Аталған сөздегі дыбыстар мен əріптердің сəйкес 
еместігі «ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ» буындарының жазылуы;

2) сөз:
екпін. Сөзде екпін түсетін дауыстыларды бақылау. Сөзде екпін 

түсетін дауыстыларды ести алу жəне дауыс арқылы белгілеу 
жаттығулары;

сөздер –зат атаулары. Заттарды атау жəне сұрақ бойынша ажы-
рату. Заттарды атау жəне Кім? Не? сұрақтары бойынша ажырату. 
Мұғалімнің берген тақырыптарына «Кім?», «Не?» сұрақтарына жа-
уап беретін сөздері іріктеудегі жаттығулар. Бір затты жəне бірнеше 
бірдей заттарды атау;

(Соңы. Басы 21-бетте) адамның атындағы, тегіндегі, жануарлардың лақап атындағы бас 
əріп. Жалқы есімдер (ұғымдарды кеңейту: қала, өзен, теңіз атаулары);

сөздер – əрекет атаулары. «Не істеді?» сұрағы бойынша заттардың 
əрекетін атау. Заттың атауын, іс-əрекетін  білдіретін сəйкес сөздер 
таңдау.

заттарды білдіретін сөздермен бірге əрекетті білдіретін сөздерді 
қиысыуы;

сөздер – сұрақтар бойынша  аталған заттың белгілерін атау: 
Қандай? Қай? Сұрақтар бойынша сөйлемдегі сөздердің аталған са-
натын бөліп көрсету. заттарды білдіретін сөздермен бірге əрекетті 
білдіретін сөздерді қиысыуы;

сюжеттік суреттерге сүйене отырып, заттық іс-əрекет бойынша 
əртүрлі сөз тіркестерін құрастырудағы жаттығулар; 

шылау. Шылаулардың сөздерден бөлек жазылуы;
3) сөйлем: 
сөйлем сөйлеу тілінің бірлігі ретінде; 
мəтіннен сөйлемді бегілеу. Сөйлемдердің графикалық бейнеленуі. 
сөйлемнің басындағы бас əріп жəне соңындағы нүкте;
жай сөйлемнің құрылымы, заттық əрекетке, сюжеттік суретке 

сүйене отырып, жай сөйлемді аяқтау; 
сұрақ бойынша сөйлем құрастыру; сюжеттік суреттердің серияла-

рына арналған жазбаларды таңдау. Сюжеттік суретке, бақыланатын 
күнделікті тұрмыстағы жағдайға шағын əңгіме құрау.

45. 9-сыныпқа арналған «Жазу, оқу жəне сөйлеу тілін дамыту» оқу 
пəнінің базалық мазмұны

1) дыбыстар жəне əріптер:
6-8 сыныптарда алынған білім, біліктілік пен дағдыларды бекіту;
дауысты жəне дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстардың буын 

құраудағы рөлі. Сөздерді буындарға бөлу;
сөздің басындағы «Е, Ё, Ю, Я» дауыстылары;
ұяң жəне қатаң жұп дауыссыздар, оларды ажырату. Сөз соңындағы 

ұяң жəне қатаң жұп дауыссыздар. Олардың айтылуындағы ұқсастық 
пен айырмашылық;

2) сөз: 
екпін; 
сөздер – заттардың атауы. Оларды сұрақтар бойынша ажырату. 

Осы сөздердің түрлеріне тəуелсіз сөйлемде сөздерді– заттардың 
атауларын бөліп көрсету;

адамның атындағы, тегіндегі, жануарлардың лақап атындағы бас 
əріп. Жалқы есімдер (ұғымдарды кеңейту: қала, өзен, теңіз атаулары);

сөздер – əрекет атаулары. Сұрақтар бойынша заттардың іс-əрекет 
сөздерін ажырату: «Не істейді?», «Не істеді?», «Не қылды?»; 

сұрақтар бойынша заттарды білдіретін сөздермен бірге əрекетті 
білдіретін сөздерді қиыстыру; 

сөздер – зат белгілерінің атауы.Сұрақтар бойынша сөйлемде 
аталған санататағы сөздерді бөліп көрсету жəне оларды заттарды 
білдіретін сөздермен тіркестіру;

шылау. Шылаулардың сөздерден бөлек жазылуы;
заттар мен əрекеттерді білдіретін сөздер туралы білім алушы-

лардың білімдерін кеңейту. Сұрақтар бойынша заттың сынын білдіре-
тін сөздер: «Қандай?», «Қай?»;

3) сөйлем: 
сөйлемдегі сөздердің реттілігі; 
сөздер керекті формада көрсетілген түрлендірілген сөйлемдерге 

арналған жаттығулар;
сюжеттік сурет бойынша əңгіме құрастыру; 
телефон арқылы əңгімелесудегі, дүкендегі, көліктегі, көшедегі 

диалогтағы жүйелі жаттығулар.
46. Мəліметтерді сыныптар бойынша бөлу үлгілік сипатқа ие. 

Білім алушылардың Бағдарламаның əртүрлі бөлімдерінен оқу 
мəлімет терін меңгеруі түрлі жетістікте жүзеге асырылады. Мұғалімге 
Бағдар ламаның əртүрлі бөліміндегі мəліметтерді меңгеру кезектілігін 
өз бетінше анықтауға, оны күрделендіруге немесе жеңілдетуге, 
дағдының қалыптасуына қажетті уақыт кезеңін анықтауға құқық 
беріледі. 

4-тарау.
Оқыту мақсаттарының жүйесі

47. Бағдарламада əр бөлімнің оқу мəліметтерін меңгерудің 
мазмұны мен кезектілігін анықтау үшін негіз болып табылатын 
оқыту мақсатының жүйесі қалыптасқан. Оқыту мақсаттарының 
жүйесі мұғалімге білім алушылардың таным процестерін басқаруға, 
мəліметтерді меңгеруді кезекті бақылауды іске асыруға, оқыту 
процесін жекелендіруге мүмкіндік береді.

48. Оқыту мақсаттарын қолданудың жəне бақылауды жүргізудің 
қолайлығы үшін Бағдарламада кодтама енгізілген. Кодтағы бірінші 
сан сыныпты, екінші жəне үшінші сан –бөлім мен бөлімшені білдіреді, 
төртінші сан оқу мақсатының нөмірленуін көрсетеді. Мысалы, 5.1.1.4 
кодтамасында: «5» сынып, «1.1»-бөлімше, «4»-оқыту мақсатының 
нөмірленуі. 

1) «Сөйлеу тілін дамыту»:
1-кесте 

Бөлімше 
Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
1.1 Нақты 
заттар мен 
əрекеттерді 
тану мен атау 

5.1.1.1 қоршаған 
болмыстағы заттар-
ды атау жəне тану 
(сөйлеу тілінің даму 
деңгейіне сəйкес)

6.1.1.1 қоршаған 
болмыстағы заттарды 
атау жəне тану (сөйлеу 
тілінің даму деңгейіне 
сəйкес)

7.1.1.1 қоршаған 
болмыстағы заттар-
ды атау жəне тану 
(сөйлеу тілінің даму 
деңгейіне сəйкес)

8.1.1.1 қоршаған 
болмыстағы заттар-
ды атау жəне тану 
(сөйлеу тілінің даму 
деңгейіне сəйкес)

9.1.1.1 қоршаған 
болмыстағы заттарды 
атау жəне тану (сөйлеу 
тілінің даму деңгейіне 
сəйкес)

1.2 Педагогтың 
нұсқауы бойын-
ша қарапайым 
тапсырмаларын 
орындау 

5.1.2.1 педогогқа 
еліктеу бойын-
ша 1 іс-əрекеттен 
тұратын қарапайым 
тапсырманы орын-
дау (бірлескен 
əрекеттерді қолдану 
арқылы)

6.1.2.1 жесттерді 
қолдану арқылы 
педогогтың көрсетуі 
бойынша 1-2 іс-
əрекеттен тұратын 
қарапайым тапсырманы 
орындау

7.1.2.1 сөздік нұсқау 
бойынша 
1-2 іс-əрекеттен 
тұратын қарапайым 
тапсырманы орындау

8.1.2.1 2-4 кезекті іс-
əрекеттен тұратын 
сөздік нұсқау, есте 
сақтау бойынша 
қарапайым тапсырма-
ларды орындау 

9.1.2.1 2-4 кезекті іс-
əрекеттен тұратын 
сөздік нұсқау, есте 
сақтау бойынша 
қарапайым тапсырма-
ларды орындау 

1.3 Балалар 
əндерінің та-
ныс əуендеріне 
дыбыста-
луы бойынша 
жақын буындық 
тізбектерді, 
сөздерді əндету

5.1.3.1 балалар 
əндерінің таныс 
əуендеріне дыбыста-
луы бойынша жақын 
буындық тізбектерді, 
сөздерді əндету

6.1.3.1 балалар 
əндерінің таныс 
əуендеріне дыбыста-
луы бойынша жақын 
буындық тізбектерді, 
сөздерді əндету

7.1.3.1 балалар 
əндерінің таныс 
əуендеріне дыбыста-
луы бойынша жақын 
буындық тізбектерді, 
сөздерді əндету

8.1.3.1 балалар 
əндерінің таныс 
əуендеріне дыбыста-
луы бойынша жақын 
буындық тізбектерді, 
сөздерді əндету

9.1.3.1 балалар 
əндерінің таныс 
əуендеріне дыбыста-
луы бойынша жақын 
буындық тізбектерді, 
сөздерді əндету

1.4 Өзінің 
өтініштері мен 
қалауларын 
білдіру 

5.1.4.1 кез-
келген қолжетімді 
тəсілдер арқылы 
өзінің өтініштері 
мен қалауларын 
білдіру (жесттерді 
қолдану, заттар мен 
əрекеттерді, сөздер 
мен сөйлемдерді 
көрсету арқылы )

6.1.4.1 кез-келген 
қолжетімді тəсілдер 
арқылы өзінің өтініштері 
мен қалауларын 
білдіру (жесттерді 
қолдану, заттар мен 
əрекеттерді, сөздер 
мен сөйлемдерді 
көрсету арқылы )

7.1.4.1 кез-
келген қолжетімді 
тəсілдер арқылы 
өзінің өтініштері 
мен қалауларын 
білдіру (жесттерді 
қолдану, заттар мен 
əрекеттерді, сөздер 
мен сөйлемдерді 
көрсету арқылы )

8.1.4.1 кез-
келген қолжетімді 
тəсілдер арқылы 
өзінің өтініштері 
мен қалауларын 
білдіру (жесттерді 
қолдану, заттар мен 
əрекеттерді, сөздер 
мен сөйлемдерді 
көрсету арқылы)

9.1.4.1 кез-
келген қолжетімді 
тəсілдер арқылы 
өзінің өтініштері 
мен қалауларын 
білдіру (жесттерді 
қолдану, заттар мен 
əрекеттерді, сөздер 
мен сөйлемдерді 
көрсету арқылы)

1.5 Қарым-
қатынас кезінде 
ымды қолдану 
тəжірибесін 
кеңейту 

5.1.5.1 
физиологиялық 
қажеттіліктерді 
қанағаттандырумен 
байланысты 
өтініштер мен 
қалауларды көрсету 
үшін ымды қолдану

6.1.5.1 əдептілік 
көріністері ретінде 
ымды қолдану: 
«Рахмет», «Өтінемін», 
«Кешіріңіз»

7.1.5.1 тұрмыстық 
міндеттерді бірлесіп 
шешу кезінде 
құрдастары мен жəне 
ересектермен қарым-
қатынаста ымды 
қолдану 

8.1.5.1 оқу міндеттерін 
бірлесіп шешу кезінде 
құрдастарымен жəне 
ересектермен қарым-
қатынаста ымды 
қолдану 

9.1.5.1 оқу міндеттерін 
бірлесіп шешу кезінде 
құрдастары мен жəне 
ересектермен қарым-
қатынаста ымды 
қолдану 

1.6 
Əңгімелесуге 
қатысу 

5.1.6.1 сұрақтарға 
жауап бере отырып, 
əңгімелесуге қатысу 
(жесттерді, сөздерді, 
сөйлемдерді қолдану 
арқылы)

6.1.6.1 сұрақтарға 
жауап бере отырып, 
əңгімелесуге қатысу 
(жесттерді, сөздерді, 
сөйлемдерді қолдану 
арқылы), педагогқа 
еліктеу бойынша жауап 
(реплика) құрастыру

7.1.6.1 сұрақтарға 
жауап бере отырып, 
əңгімелесуге қатысу 
(ымды, сөздерді, 
сөйлемдерді қолдану 
арқылы), үлгі бойын-
ша жауап (реплика) 
құрастыру

8.1.6.1 сұрақтарға 
жауап бере отырып, 
əңгімелесуге қатысу 
(ымды, сөздерді, 
сөйлемдерді қолдану 
арқылы), өз бетінше 
жауаптарды құрастыру  

9.1.6.1 сұрақтарға 
жауап бере отырып, 
əңгімелесуге қатысу 
(ымды, сөздерді, 
сөйлемдерді қолдану 
арқылы), өз бетінше 
жауаптарды құрастыру 

1.7 Орындалған 
əрекеттер 
жөнінде есеп 

5.1.7.1 ымды 
қолдану жəне зат-
тарды көрсету 
арқылы орындалған 
əрекеттер жөнінде 
есеп беру 

6.1.7.1 жеке сөздерді 
қолдану арқылы 
орындалған əрекеттер 
жөнінде есеп беру 

7.1.7.1 педагогтың 
сұрақтары бойын-
ша 2-3 іс-əрекетті 
құрайтын орындалған 
тапсырмалар жөнінде 
есеп беру 

8.1.7.1 бірнеше іс-
əрекетті құрайтын 
орындалған тапсыр-
малар жөнінде өз 
бетінше есеп беру 

8.1.7.1 бірнеше іс-
əрекетті құрайтын 
орындалған тапсырма-
лар жөнінде өз бетінше 
есеп беру

1.8 Суретте бей-
неленген таныс 
заттарды атау 
жəне тану

5.1.8.1 нұсқаушы 
жесттермен сөздерді 
қолдану арқылы су-
ретте бейнеленген 
заттарды атау жəне 
тану 

6.1.8.1 нұсқаушы ым-
мен сөздерді қолдану 
арқылы суретте бейне-
ленген заттарды атау 
жəне тану

7.1.8.1 нұсқаушы ым-
мен сөздерді қолдану 
арқылы суретте бей-
неленген заттарды 
атау жəне тану

8.1.8.1 нұсқаушы 
ымменсөздерді 
қолдану арқылы сурет-
те бейнеленген зат-
тарды атау жəне тану

9.1.8.1 нұсқаушы ым-
мен сөздерді қолдану 
арқылы суретте бейне-
ленген заттарды атау 
жəне тану

1.9 Жағдаяттық 
суреттерде 
бейнеленген 
іс-əрекеттерге 
еліктеу 

5.1.9.1 педагогқа 
еліктеу бойынша 
жəне жағдаяттық су-
реттерде бейнелен-
ген іс-əрекеттерге 
еліктеу

6.1.9.1 жағдаяттық 
суреттерде бейне-
ленген іс-əрекеттерге 
еліктеу, іс-əрекеттерге 
орындауға сəйкес 
суреттерді табу

7.1.9.1 жағдаяттық 
суреттерде бейне-
ленген іс-əрекеттерге 
еліктеу, іс-əрекеттерге 
орындауға сəйкес 
суреттерді табу

8.1.9.1 жағдаяттық 
суреттерде бейне-
ленген іс-əрекеттерге 
еліктеу, іс-əрекеттерге 
орындауға сəйкес 
суреттерді табу, 
орындалған əрекет 
жөнінде сөздік есеп 
беру 

9.1.9.1 жағдаяттық 
суреттерде бейне-
ленген іс-əрекеттерге 
еліктеу, іс-əрекеттерге 
орындауға сəйкес 
суреттерді табу, 
орындалған əрекет 
жөнінде сөздік есеп 
беру 

1.10 Сюжеттік 
суреттерді си-
паттау

5.1.10.1 сюжеттік су-
реттер(2-3) жұптарын 
тану жəне құрастыру 

6.1.10.1 сюжеттік сурет-
те (2-4) бейнеленген 
заттар мен оқиғаларды 
атау жəне тану 

7.1.10.1 педагогтың 
сұрақтары бойын-
ша сюжеттік сурет-
тер (3-5) серияларын 
құрастыру 

8.1.10сюжеттік сурет-
тер (3-5) серияларын 
құрастыру, бейнелен-
ген оқиғалар жөнінде 
əңгімелеу 

9.1.10сюжеттік сурет-
тер (4-6) серияларын 
құрастыру, бейнелен-
ген оқиғалар жөнінде 
əңгімелеу

1.11 Мұғалімнің 
ауызша 
баяндауындағы 
əңгімелер мен 
ертегілерді 
тыңдауы 

5.1.11.1 драматиза-
ция мен иллюстра-
цияларды қолдану 
арқылы қысқаша 
тақпақтарды, 
ертегілерді, 
əңгімелерді тыңдау 

6.1.11.1 қысқаша 
тақпақтарды, 
ертегілерді, 
əңгімелерді тыңдау, 
драматизацияға сүйене 
отырып, тыңдалған 
мəтіннің мазмұны бой-
ынша сұрақтарға жау-
ап беру 

7.1.11.1 қысқаша 
тақпақтарды, 
ертегілерді, 
əңгімелерді тыңдау, 
иллюстрацияға сүйене 
отырып, тыңдалған 
мəтіннің мазмұны бой-
ынша сұрақтарға жау-
ап беру

8.1.11.1 қысқаша 
тақпақтарды, 
ертегілерді, 
əңгімелерді  тыңдау, 
тыңдалған мəтіннің 
мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру  

9.1.11.1 қысқаша 
тақпақтарды, 
ертегілерді, 
əңгімелерді тыңдау, 
тыңдалған мəтіннің 
мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру  

1.12 Мұғалімнің 
сөздерінен 
тақпақтарды, 
қысқаша диа-
логтарды жат-
тау

5.1.12.1 драмати-
зацияны, қимыл-
қозғалысты, иллю-
страцияны қолдану 
арқылы педагогтан 
кейін қайталай оты-
рып, 4 қатардан 
тұратын тақпақтарды 
айту 

6.1.12.1 драматизация-
ны, қимыл-қозғалысты, 
иллюстрацияны 
қолдану арқылы педа-
гогтан кейін қайталай 
отырып, 4 қатардан 
тұратын тақпақтарды 
айту

7.1.12.1 драмати-
зацияны, қимыл-
қозғалысты, иллю-
страцияны қолдану 
арқылы есте сақтау 
бойынша 4 қатардан 
тұратын тақпақтарды 
айту

8.1.12.1 драмати-
зацияны, қимыл-
қозғалысты, иллюстра-
цияны қолдану арқылы 
есте сақтау бойын-
ша 4-6 қатардан көп 
тұратын тақпақтарды 
айту

9.1.12.1 драматизация-
ны, қимыл-қозғалысты, 
иллюстрацияны 
қолдану арқылы есте 
сақтау бойынша 4-6  
қатардан көп тұратын 
тақпақтарды айту

1.13 Сюжет-
терді жəне 
меңгерілген 
ертегілер 
лексикасын 
қолдану арқылы 
ойын-драмати-
зациялар

5.1.13.1 таныс 
ертегілер ойын-дра-
матизацияларына 
қатысу, əрекеттерді 
орындау жəне рөлге 
сəйкес сөздік, сөзсіз 
құралдарды қолдану 

6.1.13.1 таныс 
ертегілер ойын-дра-
матизацияларына 
қатысу, əрекеттерді 
орындау жəне рөлге 
сəйкес сөздік, сөзсіз 
құралдарды қолдану

7.1.13.1 таныс 
ертегілер ойын-дра-
матизацияларына 
қатысу, əрекеттерді 
орындау жəне рөлге 
сəйкес сөздік, сөзсіз 
құралдарды қолдану

8.1.13.1 таныс 
ертегілер ойын-дра-
матизацияларына 
қатысу, əрекеттерді 
орындау жəне рөлге 
сəйкес сөздік, сөзсіз 
құралдарды қолдану

9.1.13.1 таныс 
ертегілер ойын-дра-
матизацияларына 
қатысу, əрекеттерді 
орындау жəне рөлге 
сəйкес сөздік, сөзсіз 
құралдарды қолдану

1.14 Ертегі 
желісі бойынша 
əңгімелеу 

5.1.14.1 иллюстра-
циялар сериясы-
на сүйене отырып, 
таныс ертегіні 
мұғаліммен бірге 
əңгімелеу 

6.1.14.1 
иллюстрацияларға 
сүйене отырып жəне 
мұғалімінің сұрақтары 
бойынша таныс ертегіні 
əңгімелеу 

7.1.4.1драматизацияға 
сүйене отырып, 
ертегінің мазмұнын 
əңгімелеу 

8.1.14.1ертегі 
иллюстрацияларының 
сериясына сүйене 
отырып, ертегінің 
мазмұнын əңгімелеу 

9.1.14.1ертегі 
иллюстрацияларының 
сериясына сүйене 
отырып, ертегінің 
мазмұнын əңгімелеу

2) «Графомоторлы дағдылар мен жазуды дамыту»:
2-кесте 
Бөлімше Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
2.1 Қол 
білектерінің 
ұсақ 
бұлшықеттерін 
дамыту (саусақ 
жаттығуы)

5.2.1.1 қол 
саусақтарын бүгу 
жəне жазуды орын-
дау, педагогқа 
еліктеу бойынша 
əртүрді позицияда 
қол саусақтарын 
жинау 

6.2.1.1 қол 
саусақтарын бүгу 
жəне жазуды орын-
дау, педагогқа 
еліктеу бойынша 
əртүрді позиция-
да қол саусақтарын 
жинау

7.2.1.1 қол саусақтарын 
бүгу жəне жазуды орын-
дау, белгілі бір ырғақта, 
қарқында, өлеңдер 
мен тақпақтардың 
сүйемелдеуімен 
педагогқа еліктеу бой-
ынша əртүрді позицияда 
қол саусақтарын жинау 

8.2.1.1 қол саусақтарын 
бүгу жəне жазуды орын-
дау, белгілі бір ырғақта, 
қарқында, өлеңдер мен 
тақпақтардың сүйе-
мелдеуімен педагогқа 
еліктеу бойынша 
əртүрді позицияда қол 
саусақтарын жинау 

9.2.1.1 қол саусақтарын 
бүгу жəне жазуды орын-
дау, белгілі бір ырғақта, 
қарқында, өлеңдер 
мен тақпақтардың 
сүйемелдеуімен 
педагогқа еліктеу бой-
ынша əртүрді позицияда 
қол саусақтарын жинау 

(Жалғасы 23-бетте) 
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2.2 Таяқша 
немесе қағаз 
жолақтарының 
түсі мен көлемі 
бойынша 
таңдау жəне 
топтастыру 

5.2.2.1 таяқша не-
месе қағаз жолақ-
тарын ың (1-5 таяқ-
ша ) түсі (сары, қы-
зыл, көк, жасыл) мен 
көлемі (ұзын-қысқа) 
бойынша таң  дау 
жəне топтастыру

6.2.2.1 таяқша неме-
се қағаз жо лақтарын 
ың (1-5 таяқша ) түсі 
(сары, қызыл, көк, 
жасыл) мен көлемі 
(ұзын-қысқа) бойын-
ша таңдау жəне топ-
тастыру

7.2.2.1 таяқша немесе 
қағаз жолақтарын ың 
(1-5 таяқша ) түсі (сары, 
қызыл, көк, жасыл, ақ, 
қара) мен көлемі (ұзын-
қысқа-орташа) бойынша 
таңдау жəне топтастыру

8.2.2.1 таяқша немесе 
қағаз жолақтарын ың 
(1-5 таяқша ) түсі (сары, 
қызыл, көк, жасыл, ақ, 
қара) мен көлемі (ұзын-
қысқа-орташа) бойынша 
таңдау жəне топтастыру

9.2.2.1 таяқша немесе 
қағаз жолақтарын ың 
(1-5 таяқша ) түсі (сары, 
қызыл, көк, жасыл, ақ, 
қара) мен көлемі (ұзын-
қысқа-орташа) бойынша 
таңдау жəне топтастыру

2.3 Əріп 
элементтері 
мен əріптерді 
таяқшалардан 
басқа мати-
риалдардан 
құрастыру

5.2.3.1 педагог 
əрекетіне еліктеу 
бойынша əріп эле-
менттерін таяқ-
шалардан, пласти-
линнен, қамырдан, 
сымнан құрастыру 

6.2.3.1 үлгі жəне 
есте сақтау бойын-
ша əріп элементтерін 
таяқшалардан, 
пластилиннен, 
қамырдан, сымнан 
құрастыру

7.2.3.1 əріптің 
графикалық бейнесін 
үлгі бойынша таяқшадан, 
платилиннен, қамырдан, 
сымнан құрастыру

8.2.3.1 əріптің 
графикалық бейнесін 
əріптің атауы жəне 
есте сақтау бойынша 
таяқшадан, платилин-
нен, қамырдан, сымнан 
құрастыру 

9.2.3.1 əріптің 
графикалық бейнесін 
əріптің атауы жəне 
есте сақтау бойынша 
таяқшадан, платилин-
нен, қамырдан, сымнан 
құрастыру 

2.4 Кең жол 
шеңберінде су-
рет салу 

5.2.4.1 жұмысты 
сол жақтан оң жаққа 
қарай жүргізе оты-
рып, жиектердің кең 
жол шеңберінде 
əртүрлі фигура-
ларды жəне оның 
элементтерін салу 

6.2.4.1 жұмысты 
сол жақтан оң жаққа 
қарай жүргізе оты-
рып, жиектердің кең 
жол шеңберінде 
əртүрлі фигура-
ларды жəне оның 
элементтерін салу 

7.2.4.1 жұмысты 
сол жақтан оң жаққа 
қарай жүргізе отырып, 
жиектердің кең жол 
шеңберінде əртүрлі фи-
гураларды жəне оның 
элементтерін салу 

8.2.4.1 жұмысты 
сол жақтан оң жаққа 
қарай жүргізе отырып, 
жиектердің кең жол 
шеңберінде əртүрлі фи-
гураларды жəне оның 
элементтерін салу 

9.2.4.1 жұмысты 
сол жақтан оң жаққа 
қарай жүргізе отырып, 
жиектердің кең жол 
шеңберінде əртүрлі фи-
гураларды жəне оның 
элементтерін салу 

2.5 Үлгі, тра-
фарет бойын-
ша əріптерді 
жүргізіп шығу 

5.2.5.1 педагогтың 
көмегімен таныс 
əріптердің үлгісін, 
трафаретін жүргізіп 
шығу 
5.2.5.2 жүргізіп 
шыққаннан кейін 
əріптерді атау 
5.2.5.3 пайда 
болған əріптер 
бейнесін түрлі түсті 
қарындаштармен 
штрихтау 

6.2.5.1 педагогтың 
көмегімен таныс 
əріптердің үлгісін, 
трафаретін жүргізіп 
шығу 
6.2.5.2 жүргізіп 
шыққаннан кейін 
əріптерді атау 
6.2.5.3 пайда 
болған əріптер 
бейнесін түрлі түсті 
қарындаштармен 
штрихтау

7.2.5.1 таныс əріптердің 
үлгісін, трафаретін 
жүргізіп шығу 
7.2.5.2 жүргізіп шыққанға 
дейін əріпті атау 
7.2.5.3 пайда болған 
əріптер бейнесін түрлі 
түсті қарындаштармен 
штрихтау

8.2.5.1 таныс əріптердің 
үлгісін, трафаретін 
жүргізіп шығу 
8.2.5.2 жүргізіп 
шыққанға дейін əріпті 
атау 
8.2.5.3 пайда болған 
əріптер бейнесін түрлі 
түсті қарындаштармен 
штрихтау

9.2.5.1 таныс əріптердің 
үлгісін, трафаретін 
жүргізіп шығу 
9.2.5.2 жүргізіп шыққанға 
дейін əріпті атау 
9.2.5.3 пайда болған 
əріптер бейнесін түрлі 
түсті қарындаштармен 
штрихтау

2.6 Əріптер мен 
сөздерді контур 
жəне нүктелер 
бойынша 
жүргізіп шығу 

5.2.6.1 дайын 
қарындаштық кон-
тур, нүктелер, 
көрсету бойынша 
таныс əріптердің 
графикалық бейне-
сін жүргізіп шығу 

6.2.6.1 дайын 
қарындаштық кон-
тур, нүктелер бойын-
ша таныс əріптердің 
графикалық бейнесін 
жүргізіп шығу

7.2.6.1 дайын 
қарындаштық контур, 
нүктелер бойынша таныс 
əріптердің графикалық 
бейнесін жүргізіп шығу
7.2.6.2 бірінің үстіне бірі 
қойылған əріпті тану

8.2.6.1 дайын 
қарындаштық кон-
тур, нүктелер бойын-
ша таныс əріптердің 
графикалық бейнесін 
жүргізіп шығу

9.2.6.1 дайын 
қарындаштық кон-
тур, нүктелер бойын-
ша таныс əріптердің 
графикалық бейнесін 
жүргізіп шығу

2.7 Əріптердің 
графикалық 
бейнесін тану 

5.2.7.1 көру үлгісі 
бойынша басқа 3-5 
əріптердің ішінен 
берілген əріпті 
таңдау 

6.2.7.1 атауы бой-
ынша басқа 3-5 
əріптердің ішінен 
берілген əріпті 
таңдау

7.2.7.1 үлгіге сүйене оты-
рып, суреттен əріпті табу 

8.2.7.1 əріптерді жазуды 
аяқтау 

9.2.7.1 əріптерді жазуды 
аяқтау 

2.8 Əріп 
элементтерін 
жазу 

5.2.8.1 А4 
форматындағы 
сызықты қағазға 
əріп элементтерін 
қарындашпен жазу 

6.2.8.1 А4 
форматындағы 
сызықты қағазға 
əріп элементтерін 
қарындашпен жазу

7.2.8.1 А4 форматындағы 
сызықты қағазға 
əріп элементтерін 
қарындашпен жазу

8.2.8.1 дəптерге 
қарындашпен əріп 
элементтерін жазу 
4.2.8.2 дəптердегі 
жұмыс кезектілігін түсіну 
(солдан оңға қарай 
жазу, жұмыс қатары, 
жиектер) 

9.2.8.1 дəптерге 
қарындашпен əріп 
элементтерін жазу 
4.2.8.2 дəптердегі жұмыс 
кезектілігін түсіну (сол-
дан оңға қарай жазу, 
жұмыс қатары, жиектер) 

2.9 Əріптерді, 
буындарды, 
сөздерді жазу 

5.2.9.1 педагогқа 
еліктеу бойынша 
əріптерді жазу (жаз-
ба немесе баспа 
түрде)

6.2.9.1 үлгі бойынша 
əріптерді жазу(жазба 
немесе баспа түрде)
6.2.7.2 көрсету бой-
ынша буындар мен 
сөздерді жазу 

7.2.9.1 атауы бойынша 
əріптерді жазу(жазба не-
месе баспа түрде)
7.2.7.2 үлгі бойынша бу-
ындар мен сөздерді жазу 

8.2.9.1 өзінің таңдауы 
бойынша əріптерді, 
буындарды жəне 
сөздерді жазу 
8.2.9.2 өзінің атын, тегін, 
жақын адамдарының, 
сыныптастарының атын 
жазу 
8.2.9.3 заттық сурет-
тердің атауларын жазу 

9.2.9.1 өзінің таңдауы 
бойынша əріптерді, 
буындарды жəне 
сөздерді жазу 
9.2.9.2 өзінің атын, тегін, 
жақын адамдарының, 
сыныптастарының атын 
жазу 
9.2.9.3 заттық сурет-
тердің атауларын жазу

2.10 Кеспелі 
əліппедегі 
əріптерден 
сөздер құрау 

5.2.10.1 кеспелі 
əліппедегі 
əріптерден көрсету 
бойынша бір буын-
ды сөздер құрау 

6.2.10.1 кеспелі 
əліппедегі əріптер-
ден үлгі бойынша 
2-3 буыннан тұратын 
сөздер құрау 

7.2.10.1 кеспелі 
əліппедегі əріптерден үлгі 
бойынша 3 жəне одан 
да көп буыннан тұратын 
сөздер құрау 

8.2.10.1 кеспелі 
əліппедегі əріптерден өз 
бетінше сөздер құрау 

9.2.10.1 кеспелі 
əліппедегі əріптерден өз 
бетінше сөздер құрау

2.11 Жазба 
жəне баспа 
мəтіндерінен 
көшіріп жазу 

5.2.11.1 таныс зат-
тардың үлгілеріне 
баспа, жазба бейне-
лерден сөз-жаз ба-
ларды көшіріп жазу

6.2.11.1 заттық су-
ретке баспа, жазба 
бейнелерден сөз-
жазбаларды көшіріп 
жазу

7.2.11.1 баспа, жазба 
үлгілерінен сөз тіркестірн 
көшіріп жазу (жағдаяттық 
суретке жазба)

8.2.11.1 баспа, жазба 
үлгілірінен сюжеттік 
суретке шағын мəтінді 
көшіріп жазу 

9.2.11.1 баспа, жазба 
үлгілірінен сюжеттік су-
ретке шағын мəтінді 
көшіріп жазу

2.12 
Компьютерде 
теру 

5.2.12.1 өз есімін 
компьютерде теру 

6.2.12.1 өзінің, 
жақындарынының 
есімін, таныс 
заттардың атауын 
компьютерде теру 

7.2.12.1 өзінің, 
жақындарынының 
есімін,  таныс заттардың, 
əрекеттердің атауын ком-
пьютерде теру

8.2.12.1 өзінің, жақын-
дарынының есімін, 
таныс заттардың, 
əрекеттердің жəне 
белгілердің атауын ком-
пьютерде теру

9.2.12.1 өзінің, жақын-
дарынының есімін, 
таныс заттардың, 
əрекеттердің жəне 
белгілердің атауын ком-
пьютерде теру

3) «Оқу элементтері»:
3-кесте

Бөлімше Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

3.1 Қоршаған 
болмыстағы 
дыбыстарды 
ажырату 

5.3.1.1 ойындармен 
заттық іс-əрекеттерде 
сөзсіз дыбыстарды 
ажырату; 
5.3.1.2 дыбысты шығу 
көзімен сəйкестендіру 

6.3.1.1 дыбыстарды 
дыбысталу күші бой-
ынша ажырату 
(қатты, əлсіз)

7.3.1.2 қоршаған 
болмыстағы 
дыбыстарға еліктеу 

8.3.1.1 сөздік немесе 
сөзсіз дыбыстарды ажы-
рату 

9.3.1.1 сөздік немесе 
сөзсіз дыбыстарды ажы-
рату 

3.2 Дыбысқа 
еліктеушілікті 
ажырату 

5.3.2.1 мұғалімге 
еліктеу бойын-
ша құстардың, 
жануарлардың дау-
ысына еліктеу жəне 
олардың дауысын тану 

6.3.2.1 заттық су-
ретттерге сүйене 
отырып, құстардың, 
жануарлардың дауы-
сына елікте

7.3.2.1 сөздік нұсқау 
бойынша құстардың, 
жануарлардың дауы-
сына еліктеу 

8.3.2.1 суреттегі 
жануардың бейнесін 
оның жазып алынған дау-
ысымен сəйкестендіру 

9.3.2.1 суреттегі 
жануардың бейнесін 
оның жазып алынған дау-
ысымен сəйкестендіру 

3.3 Дауысты 
дыбыстарды 
əндету 

5.3.4.1 үлгі бойынша 
сəйкес əріптермен да-
уысты дыбыстарды 
сəйкестендіру 

6.3.4.1 үлгі бойынша 
сəйкес əріптермен 
дауысты дыбыстар-
ды сəйкестендіру

7.3.4.1 үлгі бойынша 
сəйкес əріптермен 
дауысты дыбыстарды 
сəйкестендіру

8.3.4.1 көрсетілген 
əріптерге сəйкес дауы-
сты дыбыстарды əндету

9.3.4.1 көрсетілген 
əріптерге сəйкес дауысты 
дыбыстарды əндету 

3.4 Сөздерді 
басқа сөздер 
қатарынан 
бөліп көрсету 

5.3.4.1 сөзді қағаз 
жолағының шартты 
белгісімен белгілеу 

6.3.4.1 сөзді қағаз 
жолағының шартты 
белгісімен белгілеу 

7.3.4.1 сөзді қағаз 
жолағының шартты 
белгісімен белгілеу

8.3.4.1 сөзді қағаз 
жолағының шартты 
белгісімен белгілеу 

9.3.4.1 сөзді қағаз 
жолағының шартты 
белгісімен белгілеу 

3.5 Сөздерді 
буындап айту 

5.3.5.1 сөздердің 
мағынасын түсіну: «сөз 
бөлшектері»

6.3.5.1 сөздердің 
мағынасын түсіну: 
«сөз бөлшектер»

7.3.5.2 сөздердің 
мағынасын түсіну: 
«сөз бөлшектері»

8.3.5.1 сөздік нұсқау 
бойынша сөздерді 
бөліктерге бөлу 

9.3.5.1 сөздік нұсқау бой-
ынша сөздерді бөліктерге 
бөлу 

3.6 Сөйлем-
дерді 
құрастыру 
жəне айту 

5.3.6.1 мұғалім 
сұрақтарының 
көмегімен жағдаяттық 
суреттер бойынша 
сөйлемдер құрастыру; 
5.3.6.2 «сөйлем» 
терминінің мағынасын 
түсіну 

6.3.6.1 мұғалім 
сұрақтарының 
көмегімен 
жағдаяттық суреттер 
бойынша сөйлемдер 
құрастыру; 
6.3.6.2 «сөйлем» 
терминінің 
мағынасын түсіну

7.3.6.1 мұғалім 
сұрақтарының 
көмегімен жағдаяттық 
суреттер бойынша 
сөйлемдер құрастыру; 
7.3.6.2 «сөйлем» 
терминінің мағынасын 
түсіну

8.3.6.1 мұғалімнің сөздік 
нұсқауы бойынша жеке 
тəжірибесіне сүйене оты-
рып, сюжеттік суреттер 
бойынша сөйлемдер 
құрастыру; 
8.3.6.2 сөйлемді ұзын 
жолақшаның шартты 
белгісімен белгілеу 
8.3.6.3 ұзын жəне қысқа 
жолақтардың арт-
ты белгілерін қолдану 
арқылы үлгілу көмегімен 
сөйлемдегі сөздердің 
санын анықтау. 
Сөздердің санын сөзбен 
жолақшанын өзара 
сəйкестігін орнату тəсілі 
арқылы анықтау (қайта 
санаусыз)

9.3.6.1 мұғалімнің сөздік 
нұсқауы бойынша жеке 
тəжірибесіне сүйене оты-
рып, сюжеттік суреттер 
бойынша сөйлемдер 
құрастыру; 
9.3.6.2 сөйлемді ұзын 
жолақшаның шартты 
белгісімен белгілеу
9.3.6.3 ұзын жəне қысқа 
жолақтардың арт-
ты белгілерін қолдану 
арқылы үлгілу көмегімен 
сөйлемдегі сөздердің 
санын анықтау. 
Сөздердің санын сөзбен 
жолақшанын өзара 
сəйкестігін орнату тəсілі 
арқылы анықтау (қайта 
санаусыз)

3.7 Сөз ая-
сында ды-
бысты бөліп 
көрсету 

5.3.7.1 сөзді өз бетінше 
ұзақ айту кезінде 
ондағы бірінші дыбы-
сты атау жəне бөліп 
көрсету

6.3.7.1 сөзді өз 
бетінше ұзақ айту 
кезінде ондағы 
бірінші дыбысты атау 
жəне бөліп көрсету

7.3.7.1 атауы берілген 
дыбыстан басталатын 
2-3 заттық суреттерді 
таңдау 

8.3.7.1 берілген ды-
быстан басталатын 
сөздерді өз бетіне атау 

9.3.7.1 берілген ды-
быстан басталатын 
сөздерді өз бетіне атау 

3.8 Көру 
бейнесін тану 
жəне буын-
дарды оқу 

5.3.8.1 əртүрлі 
күрделілік деңгейіндегі 
буындық кестені оқу 

6.3.8.1 əртүрлі 
күрделілік 
деңгейіндегі буындық 
кестені оқу

7.3.8.1 əртүрлі 
күрделілік 
деңгейіндегі буындық 
кестені оқу 

8.3.8.1 өз бетімен буын-
дарды құрау жіне оқу

9.3.8.1 өз бетімен буын-
дарды құрау жіне оқу 

3.9 Тұтас 
бейнелерді 
тану жəне оқу 

5.3.9.1 таныс буын-
дардан сөз құрау жəне 
оларды оқу; 
5.3.9.2 сөздің бейнесін 
оны білдіретін затпен 
сəйкестендіру

6.3.9.1 таныс буын-
дардан сөз құрау 
жəне оларды оқу; 
6.3.9.2 оқылған 
сөздерді заттық 
суреттермен 
сəйкестендіру 

7.3.9.1 буынды сөзге 
дейін толықтыру жəне 
оны оқу; 
7.3.9.2 оқылған 
сөздерді заттық 
суреттермен 
сəйкестендіру 

8.3.9.1 таныс жəне даңа 
сөздерді ыңғайлы тəсіл 
арқылы оқу; 
8.3.9.2 оқылған сөздерді 
заттық суреттермен 
сəйкестендіру 

9.3.9.1 таныс жəне даңа 
сөздерді ыңғайлы тəсіл 
арқылы оқу; 
9.3.9.2 оқылған сөздерді 
заттық суреттермен 
сəйкестендіру 

3.10 
Сөйлемдерді, 
мəтіндерді 
оқу 

5.3.10.1 мұғаліммен 
бірге, хормен 2-3 
сөздерден тұратын 
сөйлемдерді оқу; 
5.3.10.2 
2-3 сөйлемдерден 
тұратын шағын 
мəтіндерді оқу. 
Оларды суреттермен 
сəйкестендіру; 
5.3.10.3 суреттер-
ге сүйене отырып, 
оқылған мəтінге 
қойылған сұрақтарға 
жауап беру

6.3.10.1 мұғалім 
оқығаннан кейін 2-3 
сөздерден тұратын 
сөйлемдерді оқу, 
оқығанын сюжеттік 
суреттермен 
сəйкестендіру; 
6.3.10.2  2-3 сөйлем-
дерден тұратын ша-
ғын мəтіндерді оқу. 
Оларды суреттермен 
сəйкестендіру; 
6.3.10.3 суреттер-
ге сүйене отырып, 
оқылған мəтінге 
қойылған сұрақтарға 
жауап беру 

7.3.10.1 сөйлемдерджі 
кезекті оқу 
арқылы алдын-
да оқылғандардың  
қатарынан жеткіліксіз 
сөздерді сөйлемдерге 
қою; 
7.3.10.2  2-3 сөйлем-
дерден тұратын 
шағын мəтіндерді оқу. 
Оларды суреттермен 
сəйкестендіру; 
7.3.10.3 суреттер-
ге сүйене отырып, 
оқылған мəтінге 
қойылған сұрақтарға 
жауап беру 

8.3.10.1 оқылған 
сөздерден сөйлем 
құрастыру; 
8.3.10.2 
2-3 сөйлемдерден 
тұратын шағын 
мəтіндерді оқу. 
Оларды суреттермен 
сəйкестендіру; 
8.3.10.3 суреттерге 
сүйене отырып, оқылған 
мəтінге қойылған 
сұрақтарға жауап беру

9.3.10.1 оқылған 
сөздерден сөйлем 
құрастыру;
9.3.10.2 
2-3 сөйлемдерден 
тұратын шағын 
мəтіндерді оқу. 
Оларды суреттермен 
сəйкестендіру; 
9.3.10.3 суреттерге 
сүйене отырып, оқылған 
мəтінге қойылған 
сұрақтарға жауап беру 

49. Мұғалім тоқсан бойынша ұзақ мерзімді жоспарлауды сыныптағы білім алушылардың мүмкіндіктерін жəне жеке оқыту бағдарламалары 
мазмұнын ескере отырып өз бетінше орындайды.

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 95-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 535-қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-9 сыныптары үшін «Санау» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-9 

сыныптары үшін «Санау» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 
жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) 
тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. «Санау» оқу пəнінің мақсаты – білім алушыларда тұрмыста 
барынша жақсы бейімделуге, қолжетімді шаруашылық-еңбектік 
дағдыларды меңгеруге көмектесетін қарапайым матеметикалық 
түсініктерді, икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыру.

3. Негізгі міндеттері: 
1) сабаққа деген қызығушылықты, басқа балалармен жəне ересек 

адамдармен өзара əрекеттене білуді дамыту;
2) заттық-практикалық əрекетті, қимыл-қозғалыстық икемділікті, 

жағымды эмоциялық-ерік қасиеттерді, танымдық белсенділікті 
қалыптастыруға көмектесу;

3) əрбір білім алушыда сандық, кеңістіктік, мезгілдік қолжетімді 
түсініктерді жəне санау-есептеу дағдыларын қалыптастыру;

4) алған икемділіктері мен дағдыларды өмірлік жағдаяттарда 
пайдалануға үйрету;

5) еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа, еңбекке қабілеттілікке, бастаған 
ісін аяғына дейін жеткізе білуге тəрбиелеу, көзбен шамалау қабілетін 
дамыту. 

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. Бағдарлама оқыту процесін  білім алушылардың пəн салала-
ры бойынша қолжетімді білім мен икемділіктерді меңгеруі үшін əр 
пəннің əдістемелік əлеуетін қолдануға, оқу əрекетінің тəсілдерін 
меңгеру арқылы дербестігін, əлеуметтік-мəдени кеңістікте бағдарлау 
икемділігін барынша дамытуға бағыттайды.

5. Бағдарламада оқу-нормативтік құжаттың дəстүрлі міндеттері ар-
найы білім беру мектептерінде білім беру процесін ұйымдастырудың 
инновациялық тəсілдерімен үйлесімді сабақтасқан. 

6. Құндылыққа, іс-əрекетке, тұлғаға бағдарлық коммуникативтік 
тəсілдер білім берудің классикалық негізі ретінде оқыту мақсаттарының 
жүйесі мен білім беру процесі нəтижелерінің басымдылығын арттыру 
үшін қолданылып, Бағдарламаның жаңа құрылымында көрініс тапты. 

7. Қазіргі кезеңде білім алушының өздігінен білімді игеруі үшін 
оның белсенді іс-əрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын 
негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тəсіл пəндік білімді, 
əлеуметтік жəне коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен 
бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы 
шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де 
меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен айна-
лысу жəне серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде білім 
алушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие болады. 

8. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді күшейту білім беру  процесінде 
барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол 
бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың 
алуан түрлі интербелсенді əдістерін қолдану кезінде мүмкін болады.

9. Білім беру процесін ұйымдастырудың барлық тəсілдемелері 
орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытуды күрделікті 
шынайы заттық-тəжірибелік əрекеттің мəнмəтініндегі күнделікті қарым-
қатнас жағдайында, білім, əрекеттену тəсілдерімен белсенді алма-
сатын  нақты істер мен жағдай түрінде  ұйымдастыруға бағытталған. 

10. Бағдарлама мұғалімді жергілікті сипаттағы материал-
дарды пайдалануға бағытталған оқу-жобалау іс-əрекеттерін 
ұйымдас тыру арқылы танымдық жəне əлеуметтік тұрғыдан білім 
алушының белсенділігін арттыруға бағдарлайды. Осы пəннің оқу 
мақсаттары аясында жүзеге асырылатын тəрбиелік сипаттағы жоба 
жұмысы мұғалімнің басшылығымен ата-аналармен серкітестікте 
ұйымдастырылады. 

11. Бағдарламада мұғалім орташа ақыл-ой кемістігі бар білім 
алушылардың жеке бағдарламасын құруда басшылыққа алатын 
жəне оқу пəнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын 
оқыту мақсаттарының жүйесі қалыптастырылған. Орташа ақыл-ой 
кемістігі бар білім алушыларға арналған Бағдарламаның мазмұны 
ұсыным түрінде болады, педагогтың сыныптағы əрбір білім 
алушының мүмкіндігі мен оның білім алудағы ерекше қажеттіліктеріне 
сəйкес Бағдарламаның мазмұны мен оқыту қарқынына кез-келген 
өзгерістерді ендіру құқығы бар. 

12. Пəн бойынша күнделікті білім беру процесінің  мазмұны жеке-
ленген білім беру мақсаттарына бағынады жəне əрбір білім алушының 
сыныптағы жəне мектептегі ұжымдық əрекеттерге, өзінің шамасы 
жететін үлесін қоса отырып қатысу мүмкіндігін есепке алады. 

13. Қарапайым математикалық түсініктер, санау-есептеу 
дағдылары дерексіз сипатта болады, сондықтан оларды меңгеру білім 
алушыдан күрделі ақыл-ойлық əрекеттер жүйесін орындауды талап 
етеді. Бір сыныптың білім алушыларын оқыту процесі дағдыларды 
меңгеру қарқыны бойынша, ал оқыту нəтижелілігі əрбір білім алушыда 
қалыптасқан дағдылардың көлемі мен сапасы бойынша айтарлықтай 
айырмашылықтардың болатындығымен сипатталады. 

14. Білім алушыларды оқытудың оқу процесін ұйымдастыру 
тəсілдемесінің негізінде ақыл-ой дамымауы айқын байқалатын 
тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың негізін қалаушы идея 
ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалыптандыру» педагогикалық 
тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға сəйкес білім алушы 
түзету педагогикалық шаралардың барлық жүйесін жобалаған кездегі 
негізгі жəне жалғыз есептеу нүктесі болып табылады. 

15. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ қоршаған 
ортаның қайтадан құрылуын, əрбір білім алушының өзіндік əрекетін 
ынталандыратын жағдайды тудыруды да қамтиды. 

16. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде орташа ақыл-
ой кемістігі бар білім алушыларды арнайы мектеп жағдайында оқыту 
мен тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған:

1) білім алушының өзіндік бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, 
дербес қарқында даму мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Бұл қағиданы 
сақтау баланы оқытудың жеке бағдарламасының мазмұнын анықтау 
мақсатында оның мүмкіндігі мен ілгерілмелі дамуын үнемі зерделеуді 
білдіреді. Дамудағы жəне дағдыларды меңгерудегі кез-келген, тіпті 
сəл ғана байқалған ілгері басуды оқытудағы жағымды нəтиже деп 
қабылдау;

2) педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұнын, тəсілдерін, 
түрін, дидактикалық құралдарды олардың жеке мүмкіндіктері мен білім 
берудегі жəне жеке тұлғалық жетістікерін мониторингілеу нəтижесін 
есепке ала отырып, өздігінен таңдауы; 

3) білім алушыларда тəжірибелік əрекеттер мен əлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті мектептік ортаны құру. Білім 
алушылармен сабақ өтетін жайлар əр түрлі өмірлік жағдаяттарды 
бейнелейтін кеңістікке айналдырылады; 

4) білім алушылардың  мектептегі күнделікті əрекеттерінің 
біріктірілген сипаты. Сабақ барлық оқу пəндері бойынша біріктірілген 
сипатта болады; 

5) əлеуметтендіру құралы ретіндегі ойлау, сөйлеу тілі мен комму-
никацияны дамыту қағидасы. Білім алушылардың нақты жағдайдағы 
мүмкіндігіне қарай педагогикалық құралдармен өтелетін сөйлеу 
тілінің дамуында, ойлау қабілетінде, қарым-қатынастық дамуында 
өзіндік проблемалары бар. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, қарым-
қатынастың сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, 
білім алушылардың көрнекілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойынша 
жұмыстар бірізділікпен құрылады;

6) оқу-тəрбиелеу процесінің əлеуметтендіру бағыттылығы: білім 
алушыларды күрделі əлеуметтік ортаға ендіру. 

17. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқыту процесі 
мазмұны жағынан да, сол сияқты ұйымдастыру түрі жағынан да қатал 
реттелуі мүмкін емес. 

18. Білім алушылар сабақты əрекет түрін білім алушының өзіне 
қажет болған жағдайда өзгерте алатын, жекеленген жұмысты 
орындайтындай жəне педагогтан жеке көмек ала алатындай етіп 
ұйымдастырылуына мұқтаж. Білім алушыларға сынып бөлмесінде 
еркін қозағала алатындай мүмкіндік беріледі.

19. Білім алушылардың сабақтағы белсенділігінің жəне дербестігінің 
дамуы байқалатын əрекеттердің негізгі түрлері:

1) тірі жəне өлі табиғат пен əлеуметтік өмірдің құбылыстарын 
бақылау;

2) заттық-практикалық əрекет;
3) ойын əрекеті жəне ойын əрекетшілдігі;
4) білім алушылардың шаруашылық-еңбектік əрекеті;
5) əлеуметтік-тұрмыстық əрекет;
6) білім алушылар мен жақын ортасындағы ересектермен 

арасындағы коммуникация (микросоциум); 
7) оқу əрекеті (білім алушының мүмкіндіктеріне сəйкес).
20. Оқу-тəрбиелеу процесі жағдаяттық міндеттер мен тəжірибелік, 

өмірлік, тұрмыстық сипаттағы тапсырмалар  пайдаланылатын заттық 
əрекетте орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың 
барлық кезеңі бойына құрылуға міндетті.  

21. Санауға үйретуде тəжірибелік жəне көрнекілік тəсілдер жетекші 
орын алады. Сөздік тəсілдердің рөлі олардан төмен болады. Олар 
оқытудың көрнекілік тəсілдерін жəне білім алушылардың өзіндік 
əрекетшілдіктерін толықтырады. 

22. Мұғалім нақты жаттығулар түрін, оларды сынып бөлмесінде 
жүргізу тəсілдері мен орнын (жұмыс үстелінде, тақтада, ойын 
бұрышында, кілем үстінде жəне басқаларда) мұқият ойластырады. 
Бір сыныптың білім алушыларының танымдық мүмкіндіктері жағынан 
бір-бірінен біршама айырмашылықтары болады, сондықтан білім алу-
шыларды оқыту барынша жекешелендіріледі. 

23. Сабақтар көрнекі құралдардың сəйкес жүйесімен жəне жеке-
ленген жұмыстарға арналған үлестірмелі заттық материалдармен 
қамтамасыз етіледі.

24. Сынып бөлмесіндегі сабақтарды мектептегі басқа жайлар-
да, сондай-ақ одан тыс жерлерде (дүкен, пошта, саябақ, спорт 

алаңы, табиғат бұрышы, кітапхана) өткізілетін экскурсиялармен, 
бақылаулармен кезектестіреді. 

25. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау шараларына қойылатын талаптар гуманизм 
идеяларына, осы санаттағы білім алушылардың мектептік оқытудың 
табиғатына сəйкестігіне шартты болады. 

26. Білім алушылардың жеке оқу бағдарламасында тұжырымдалған 
міндеттер олардың оқудағы жетістіктерін бағалау үшін пайдаланы-
лады. 

27. Білім алушыны оқытудың жеке бағдарламасы білім алушының 
1-4сыныптарда қалыптасқан дағдылар деңгейін ескере отырып, 
олардың мүмкіндіктері туралы мəліметтердің негізінде құрылады. 

28. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау тек ішкі бағалау құралдарымен ғана жүзеге асырылады. 
Мұғалім оқытудың жеке бағдарламасын жүзеге асыру нəтижелерін   
білім беру процесі барысында бағалайды. 

29. Педагогтар бақылау-бағалау əрекетін ақыл-ойы дамымаған 
білім алушылармен жүргізілетін барлық педагогикалық процесстің 
құрылуына негіз болатын арнайы педагогиканың «диагностика мен 
түзете дамыту жұмысының бірлігі» қағидасына сəйкес жүйелі түрде 
жүзеге асырады. 

30. Бақылау, білім алушы əрекетінің өнімдерін, ауызша берген 
жауаптарын оқыту мен тəрбиелеудің жекеленген міндеттерімен са-
лыстыра отырып, бағалу əрекеті болып табылады.

31. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау шараларының бірізділігі:

1) білім алушылардың  даму, білім жəне дағдыларының даму 
деңгейлерін алдын ала бағалау. Оқытудың жеке бағдарламасын 
құруға арналған негіз ретіндегі білім алушының  даму бейінін құру;

2) білім алушылардың жетістіктері мен дамуын ағымдағы бағалау 
олардың сабақ барысындағы жұмысын күнделікті бақылау арқылы 
жүзеге асырылады;

3) бірінші жартыжылдық  аяқталғанда аралық бағалау жүзеге асы-
рылады. Жетістіктерді қорытынды бағалау  оқу жылының аяқталуына 
қарай жүзеге асырылады. Икемділіктер мен дағдыларды оқытудың 
жеке бағдарламасына сəйкес қалыптастырудың жетістігі туралы 
бағалау пайымдамасы жеке бағдарламада тіркеледі;

32. Білім алушының жеке бағдарлама бойынша жетістіктерін 
сипаттағанда міндетті түрде білім алушының санау-есептеудің 
қарапайым əрекеттерін меңгерудегі дербестік деңгейі (өздігінен, 
үлгі бойынша, еліктеу бойынша, педагогпен бірлескен əрекеттің 
көмегімен) көрсетіледі. 

3-тарау. «Санау» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
33. «Санау» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 
1) 5-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;
2) 6-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;
3) 7-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты.
4) 8-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты;
5) 9-сыныпта аптасына – 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты 

құрайды.
34. Оқу-тəрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін кабинеттер 

санитарлық-гигиеналық нормаларға сəйкес қажетті мектептік құрал-
жабдықтармен жабдықталады.

35. Жеке, жұп немесе топ ішіндегі жұмыс (ойын) түрлерін ұйым-
дас тыру үшін сыныпта қозғалмалы жиһаз қарастырылады. Білім 
алушылардың жұмыстарын жəне көрнекілік құралдарды қоюға 
арналған стенділерді, кітап сөрелерін орналастыратын орындар 
қарастырылады.

36. «Санау» пəні бойынша оқу материалының құрамдастырылған 
бағдарламасының негізіне білім алушыларға беріліп отырған 
ақпаратты біртіндеп күрделендіріп, бұған дейін оқыған материалға 
қайта оралып, қайталауды ұйымдастыра алатын концентрлік əдіс 
салынған. Бағдарламаның мазмұны төмендегілерді қамтиды: 

1) 1-бөлім «Нөмірлеу»;
2) 2-бөлім «Арифметикалық амалдар»;
3) 3-бөлім «Шамалар»;
4) 4-бөлім «Көрнекі геометрия элементтері»;
5) 5-бөлім «Арифметикалық амалдар».
37. 5-сыныпқа арналған «Санау» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) нөмірлеу. 10-ға дейін нөмірлеуді қайталау. 20-ға дейін 

заттық жəне дерексіз санау, 1-ден 20-ға дейінгі сандарды жазу, 
сандық қатардағы сандардың реттілігі, 1-ден 20-ға дейінгі сандар-
ды салыстырудың қарапайым амалдары, шартты көрнекіліктерді 
қолдана отыра 11-ден 20-ға дейінгі заттық-практикалық əрекеттегі 
сандардың құрамы;  

2) арифметикалық амалдар. 20-ға дейінгі сандарды қосу мен алу. 
Шартты көрнекіліктерді қолдана отыра қосу мен алудың практикалық 
əрекеттері, қайта санау, 1-ден санап, қосу. Калькуляторды қолдану;

3) шамалар. Құнның өлшемдері: 1, 2, 5, 10, 20 тг. монеталары. 
Монеталарды майдалау мен айырбастау. Дүкенге экскурсия, «Дүкен» 
дидактикалық ойыны. Уақыт өлшемі: кеше, бүгін, ертең, апта күндері, 
ай, жыл. Кеңістіктегі ұғымдар: өзінің дене мүшелері мен жақын ай-
наласы жəне жазықтықта бағдарлау. Оқу, тұрмыстық жəне өмірлік 
жағдаяттардағы əрекеттерде дағдыларын қолдану;  

4) көрнекі геометрия бірліктері. Геометриялық фигуралар мен 
денелер: дөңгелек, квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш, сопақ, шар, куб, 
діңгек. Модельдерді сипау, үстінен сызу, əртүрлі материалдардан 
жасау. Нүкте, түзу, қисық сызық. Сызғыштың көмегімен түзуді сызу. 
Сызғыштың көмегімен берілген ұзындық бойынша квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру;

5) арифметикалық есептер. Білім алушыларға түсінікті заттық жəне 
дерексіз санауға негізделген сома мен қалдықты табуға бағытталған 
ашық жəне жабық нəтижесі бар  драматизация-есептер мен көрнекі 
есептер. 

38. 6-сыныпқа арналған «Санау» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) нөмірлеу. 10-ға жəне 20-ға дейін нөмірлеуді қайталау. 40-қа 

дейін заттық жəне дерексіз санау, 1-ден 40-қа дейінгі сандарды жазу, 
сандық қатардағы сандардың реттілігі, 1-ден 40-қа дейінгі сандар-
ды салыстырудың қарапайым амалдары, шартты көрнекіліктерді 
қолдана отыра 11-ден 40-қа дейінгі заттық-практикалық əрекеттегі 
сандардың құрамы;  

2) арифметикалық амалдар. 40-қа дейінгі сандарды қосу мен алу. 
Шартты көрнекіліктерді қолдана отыра қосу мен алудың практикалық 
əрекеттері, қайта санау, 1-ден санап, қосу. Калькуляторды қолдану;

3) шамалар. Құнның өлшемдері: 1, 2, 5, 10, 20 тг. монеталары. 
Монеталарды майдалау мен айырбастау. Дүкенге экскурсия, «Дүкен» 
дидактикалық ойыны. Уақыт өлшемі: кеше, бүгін, ертең, апта күндері, 
ай, жыл. Жыртылмалы күнтізбе. Кеңістіктегі ұғымдар: өзінің дене 
мүшелері мен жақын айналасы жəне жазықтықта бағдарлау. Оқу, 
тұрмыстық жəне өмірлік жағдаяттардағы əрекеттерде дағдыларын 
қолдану;  

4) көрнекі геометрия бірліктері. Геометриялық фигуралар мен 
денелер: дөңгелек, квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш, сопақ, шар, куб, 
діңгек. Модельдерді сипау, үстінен сызу, əртүрлі материалдардан 
жасау. Нүкте, түзу, қисық жəне сынық сызық. Сызғыштың көмегімен 
түзуді сызу. Сызғыштың көмегімен берілген ұзындық бойынша ква-
драт, тікбұрыш, үшбұрыш жəне сынық сызықты құру;

5) арифметикалық есептер. Білім алушыларға түсінікті заттық жəне 
дерексіз санауға негізделген сома мен қалдықты табуға бағытталған 
ашық жəне жабық нəтижесі бар драматизация-есептер мен көрнекі 
есептер. Калькулятордың көмегімен жауабын табу.

39. 7-сыныпқа арналған «Санау» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) нөмірлеу. 10-ға, 20-ға жəне 40-қа дейін нөмірлеуді қайталау. 60-

қа дейін заттық (шартты көрнекілік) жəне дерексіз санау, 1-ден 60-қа 
дейінгі сандарды жазу, сандық қатардағы сандардың реттілігі, 1-ден 
60-қа дейінгі сандарды салыстырудың қарапайым амалдары, шартты 
көрнекіліктерді қолдана отыра 11-ден 60-қа дейінгі заттық-практикалық 
əрекеттегі сандардың құрамы;  

2) арифметикалық амалдар. 60-қа дейінгі сандарды қосу мен алу. 
Шартты көрнекіліктерді қолдана отыра қосу мен алудың практикалық 
əрекеттері, қайта санау, 1-ден санап, қосу. Калькуляторды қолдану;

3) шамалар. Құнның өлшемдері: 1, 2, 5, 10, 20, 50 тг. монетала-
ры. Монеталарды майдалау мен айырбастау. Дүкенге экскурсия, 
«Дүкен» дидактикалық ойыны. Уақыт өлшемі: кеше, бүгін, ертең, апта 
күндері, ай, жыл. Жыртылмалы күнтізбе. Табель-күнтізбе. Кеңістіктегі 
ұғымдар: өзінің дене мүшелері мен жақын айналасы жəне жазықтықта 
бағдарлау. Оқу, тұрмыстық жəне өмірлік жағдаяттардағы əрекеттерде 
дағдыларын қолдану;  

4) көрнекі геометрия бірліктері. Геометриялық фигуралар мен де-
нелер: дөңгелек, квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш, сопақ, шар, куб, діңгек. 
Модельдерді сипау, үстінен сызу, əртүрлі материалдардан жасау. 
Түзу, қисық жəне сынық сызықтар, кесінді. Сызғыштың көмегімен түзу 
жəне кесіндіні сызу. Сызғыштың көмегімен берілген ұзындық бойынша 
квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш жəне сынық сызықты құру;

5) арифметикалық есептер. Білім алушыларға түсінікті заттық жəне 
дерексіз санауға негізделген сома мен қалдықты табуға бағытталған 
ашық жəне жабық нəтижесі бар драматизация-есептер мен көрнекі 
есептер. Калькулятордың көмегімен жауабын табу.

40. 8-сыныпқа арналған «Санау» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) нөмірлеу. 10-ға, 20-ға, 40-қа жəне 60-қа дейін нөмірлеуді 

қайталау. 80-ге дейін заттық (шартты көрнекілік) жəне дерексіз са-
нау, 1-ден 80-ге дейінгі сандарды жазу, сандық қатардағы сандардың 
реттілігі, 1-ден 80-ге дейінгі сандарды салыстырудың қарапайым 
амалдары, шартты көрнекіліктерді қолдана отыра 11-ден 80-ге дейінгі 
заттық-практикалық əрекеттегі сандардың құрамы;  

2) арифметикалық амалдар. 80-ге дейінгі сандарды қосу мен алу. 
Шартты көрнекіліктерді қолдана отыра қосу мен алудың практикалық 
əрекеттері, қайта санау, 1-ден санап, қосу. Калькуляторды қолдану;

3) шамалар. Құнның өлшемдері: 1, 2, 5, 10, 20, 50 тг. монетала-
ры. Монеталарды майдалау мен айырбастау. Дүкенге экскурсия, 
«Дүкен» дидактикалық ойыны. Ұзындық өлшемі: сантиметр мен метр. 
Сызғыштың көмегімен кесіндінің ұзындығын өлшеу. 1 м өлшемін 
қолдана отыра ұзындықты өлшеу. Уақыт өлшемі: кеше, бүгін, ертең, 
апта күндері, ай, жыл. Жыртылмалы күнтізбе. Табель-күнтізбе. 
Кеңістіктегі ұғымдар: өзінің дене мүшелері мен жақын айналасы жəне 
жазықтықта бағдарлау. Оқу, тұрмыстық жəне өмірлік жағдаяттардағы 
əрекеттерде дағдыларын қолдану;  

4) көрнекі геометрия бірліктері. Геометриялық фигуралар мен 
денелер: дөңгелек, квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш, сопақ, шар, куб, 
діңгек. Модельдерді сипау, үстінен сызу, əртүрлі материалдардан 



24 3 МАУСЫМ 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы бар) 
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жасау. Нүкте, түзу, қисық жəне сынық сызықтар, кесінді мен бұрыш. 
Сызғыштың көмегімен түзу, кесінді жəне бұрышты сызу. Сызғыштың 
көмегімен берілген ұзындық бойынша квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш 
жəне сынық сызықты құру;

5) арифметикалық есептер. Білім алушыларға түсінікті заттық жəне 
дерексіз санауға негізделген сома мен қалдықты табуға бағытталған 
ашық жəне жабық нəтижесі бар драматизация-есептер мен көрнекі 
есептер. Калькулятордың көмегімен жауабын табу.

41. 9-сыныпқа арналған «Санау» оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) нөмірлеу. 10-ға, 20-ға, 40-қа, 60-қа жəне 80-ге дейін нөмірлеуді 

қайталау. 100-ге дейін заттық (шартты көрнекілік) жəне дерексіз са-
нау, 1-ден 100-ге дейінгі сандарды жазу, сандық қатардағы сандардың 
реттілігі, 1-ден 100-ге дейінгі сандарды салыстырудың қарапайым 
амалдары, шартты көрнекіліктерді қолдана отыра 11-ден 100-ге 
дейінгі заттық-практикалық əрекеттегі сандардың құрамы;  

2) арифметикалық амалдар. 100-ге дейінгі сандарды қосу мен алу. 
Шартты көрнекіліктерді қолдана отыра қосу мен алудың практикалық 
əрекеттері, қайта санау, 1-ден санап, қосу. Калькуляторды қолдану;

3) шамалар. Құнның өлшемдері: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тг. монета-
лары. Монеталарды майдалау мен айырбастау. Дүкенге экскурсия, 
«Дүкен» дидактикалық ойыны. Ұзындық өлшемі: сантиметр мен метр. 
Сызғыштың көмегімен кесіндінің ұзындығын өлшеу. 1 м өлшемін 
қолдана отыра ұзындықты өлшеу. Уақыт өлшемі: кеше, бүгін, ертең, 
апта күндері, ай, жыл. Жыртылмалы күнтізбе. Табель-күнтізбе. 
Кеңістіктегі ұғымдар: өзінің дене мүшелері мен жақын айналасы 
жəне жазықтықта бағдарлау. Сағат бойынша 1 сағатқа дейін уақытты 
анықтау. Оқу, тұрмыстық жəне өмірлік жағдаяттардағы əрекеттерде 
дағдыларын қолдану;  

4) көрнекі геометрия бірліктері. Геометриялық фигуралар мен 

денелер: дөңгелек, квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш, сопақ, шар, куб, 
діңгек. Модельдерді сипау, үстінен сызу, əртүрлі материалдардан 
жасау. Нүкте, түзу, қисық жəне сынық сызықтар, кесінді мен бұрыш. 
Сызғыштың көмегімен түзу, кесінді жəне бұрышты сызу. Сызғыштың 
көмегімен берілген ұзындық бойынша квадрат, тікбұрыш, үшбұрыш 
жəне сынық сызықты құру;

5) арифметикалық есептер. Білім алушыларға түсінікті заттық жəне 
дерексіз санауға негізделген сома мен қалдықты табуға бағытталған 
ашық жəне жабық нəтижесі бар драматизация-есептер мен көрнекі 
есептер. Калькулятордың көмегімен жауабын табу.

42. Ақыл-ойында бұзылысы бар білім алушының дамуы жəне жеке 
жылдамдық пен көлемде оқу материалын меңгеру құқығын жүзеге 
асыра отыра мұғалім оқу тақырыбы мен тарауының материалын 
меңгеруге əр білім алуға керек уақыт көлемін өздігінен анықтайды. 
Келесі тақырыпқа ауысу негіздемесі ретінде білім алушыға қолжетімді 
деңгейде бағдарламалық материалды меңгергені (мысалға, өздігінен 
əрекет ете отыра, не үлгі бойынша жұмыс жасай отыра, еліктей отыра 
не педагогпен біріге отыра əрекеттену) қызмет етеді. 

43. Мұғалім əрбір бөлімшенің мақсатын жүзеге асыру реттілігіне 
өзгеріс енгізеді, сондай-ақ қалыптастырылатын дағдылардың тереңдігі 
мен көлемін реттейді. Мұғалім сыныптағы əрбір білім алушы үшін оқу 
мақсатын таңдағанда, оның мүмкіндіктерін жəне шынайы жетістіктерін 
басшылыққа алады. 

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
44. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолданудың қолайлылығы үшін 

кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгіде бірінші белгі сынып, екінші жəне 
үшінші белгі – бөлімнің жəне бөлімшенің реттік санын, төртінші белгі оқу 
мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.2.4 кодында «5» – сынып, 
«2» – бөлім, «4» – оқу мақсатының реттік саны.

1) «Нөмірлеу».

1-кесте
Оқыту мақсаттары

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
5.1.1 10-ға дейін нөмірлеуді 
қайталау
5.1.2 он бірлікті ондыққа 
(таяқшалар мен діңгектер 
бумасы) біріктіру 
5.1.3  «ондық» сөзін санау 
бірлігі ретінде қолдану 
4.1.4 11-ден 20-ға дейінгі 
сандарды заттық-
практикалық əрекетте 
əртүрлі əдіспен алу (бірлікті 
алдындағы санға қосу, бірді 
келесі саннан алу, ондыққа 
бірнеше бірлікті қосу)  
5.1.5 1-ден 20-ға дейінгі 
сандарды жазу 
5.1.6 1-ден 20-ға дейінгі сан-
дардың жазуын танып, оқу 
5.1.7 11-ден 19-ға дейінгі 
сандарды ондық пен бір лік-
ке салу, ал 20 санын көрнекі 
материалды қол дана отыра 
екі ондыққа бөлу 
5.1.8 көптік пен 1-20 сан-
дарын олардың сан 
қатарындағы орны бойын-
ша салыстыру 
5.1.9 сан есімдерді (реттік 
жəне есептік) 20 саны 
көлемінде сан қатарын 
тірек ете жəне тірек етпей 
тура жəне кері тəртіпте атау 
5.1.10 сандық қатарға 
негізделе жəне нақты зат-
тарды қолдана отыра
1-ден 20-ға дейінгі сандар-
ды тура жəне кері тəртіпте 
санау
5.1.11 20-ға дейінгі 
заттардың санын «Қанша?» 
деген сұраққа жауап бере 
отыра анықтау
5.1.12 11-ден 20-ға дейінгі 
сандарды калькуляторда 
салу

6.1.1 1-ден 20-ға дейін 
нөмірлеуді қайталау 
6.1.2 он бірлікті ондыққа 
(таяқшалар мен діңгектер 
бумасы) біріктіру 
6.1.3 «ондық» сөзін санау 
бірлігі ретінде қолдану 
6.1.4 11-ден 40-қа дейінгі 
сандарды шартты 
көрнекілікті қолдана оты-
ра алу 
6.1.5 1-ден 40-қа дейінгі 
сандарды жазу 
6.1.6 1-ден 40-қа дейінгі 
сандардың жазуын та-
нып, оқу 
6.1.7 11-ден 40-қа дейінгі 
сандарды көрнекі мате-
риалды қолдана отыра 
ондық пен бірлікке салу 
6.1.8 1-40 санда-
рын олардың сан 
қатарындағы орны бой-
ынша салыстыру 
6.1.9 сан есімдерді (реттік 
жəне есептік) 40 саны 
көлемінде сан қатарын 
тірек ете жəне тірек етпей 
тура жəне кері тəртіпте 
атау 
6.1.10 сандық қатарға 
негізделе жəне шертты 
көрнекіліктерді қолдана 
отыра, шотта
1-ден 40-қа дейінгі сан-
дарды тура жəне кері 
тəртіпте санау
6.1.11 40-қа дейінгі 
заттардың санын 
«Қанша?» деген сұраққа 
жауап бере отыра 
анықтау 
6.1.12 1-ден 40-қа дейінгі 
сандарды калькулятор-
да салу 

7.1.1 1-ден 40-қа дейін 
нөмірлеуді қайталау 
7.1.2 он бірлікті ондыққа 
(таяқшалар мен діңгектер 
бумасы) біріктіру 
7.1.3 «ондық» сөзін санау 
бірлігі ретінде қолдану 
7.1.4 11-ден 60-қа дейінгі 
сандарды шартты 
көрнекілікті қолдана оты-
ра алу 
7.1.5 1-ден 60-қа дейінгі 
сандарды жазу 
7.1.6 1-ден 60-қа дейінгі 
сандардың жазуын та-
нып, оқу 
7.1.7 11-ден 60-қа дейінгі 
сандарды көрнекі мате-
риалды қолдана отыра 
ондық пен бірлікке салу 
7.1.8 1-60 сандарын 
олардың сан қатарындағы 
орны бойынша салыстыру 
7.1.9 сан есімдерді (реттік 
жəне есептік) 60 саны 
көлемінде сан қатарын 
тірек ете жəне тірек етпей 
тура жəне кері тəртіпте 
атау 
7.1.10 сандық қатарға 
негізделе жəне шертты 
көрнекіліктерді қолдана 
отыра, шотта
1-ден 60-қа дейінгі сан-
дарды тура жəне кері 
тəртіпте санау
7.1.11 60-қа дейінгі 
заттардың санын 
«Қанша?» деген сұраққа 
жауап бере отыра 
анықтау 
7.1.12 1-ден 60-қа дейінгі 
сандарды калькулятор-
да салу 

8.1.1 1-ден 60-қа дейін 
нөмірлеуді қайталау 
8.1.2 он бірлікті ондыққа 
(таяқшалар мен діңгектер 
бумасы) біріктіру 
8.1.3 «ондық» сөзін санау 
бірлігі ретінде қолдану 
8.1.4 11-ден 80-ге дейінгі 
сандарды шартты 
көрнекілікті қолдана оты-
ра алу 
8.1.5 1-ден 80-ге дейінгі 
сандарды жазу 
8.1.6 1-ден 80-ге дейінгі 
сандардың жазуын та-
нып, оқу 
8.1.7 11-ден 80-ге дейінгі 
сандарды көрнекі мате-
риалды қолдана отыра 
ондық пен бірлікке салу 
8.1.8 1-80 сандарын 
олардың сан қатарындағы 
орны бойынша салыстыру 
8.1.9 сан есімдерді (реттік 
жəне есептік) 80 саны 
көлемінде сан қатарын 
тірек ете жəне тірек етпей 
тура жəне кері тəртіпте 
атау 
8.1.10 сандық қатарға 
негізделе жəне шертты 
көрнекіліктерді қолдана 
отыра, шотта
1-ден 80-ге дейінгі сан-
дарды тура жəне кері 
тəртіпте санау
8.1.11 80-ге дейінгі 
заттардың санын 
«Қанша?» деген сұраққа 
жауап бере отыра 
анықтау 
8.1.12 1-ден 80-ге дейінгі 
сандарды калькулятор-
да салу 

9.1.1 1-ден 80-ге дейін 
нөмірлеуді қайталау 
9.1.2 он бірлікті ондыққа 
(таяқшалар мен діңгектер 
бумасы) біріктіру 
9.1.3 «ондық» сөзін санау 
бірлігі ретінде қолдану 
9.1.4 11-ден 100-ге де-
йінгі сандарды шартты 
көрнекілікті қолдана оты-
ра алу 
9.1.5 1-ден 100-ге дейінгі 
сандарды жазу 
9.1.6 1-ден 100-ге дейінгі 
сандардың жазуын та-
нып, оқу 
9.1.7 11-ден 100-ге дейінгі 
сандарды көрнекі мате-
риалды қолдана оты ра 
ондық пен бірлікке салу 
9.1.8 1-100 сандарын 
олардың сан қатарындағы 
орны бойынша салыстыру 
9.1.9 сан есімдерді (реттік 
жəне есептік) 100 саны 
көлемінде сан қатарын 
тірек ете жəне тірек етпей 
тура жəне кері тəртіпте 
атау 
9.1.10 сандық қатарға 
негізделе жəне шертты 
көрнекіліктерді қолдана 
отыра, шотта
1-ден 100-ге дейінгі сан-
дарды тура жəне кері 
тəртіпте санау
9.1.11 100-ге дейінгі 
заттардың санын 
«Қанша?» деген сұраққа 
жауап бере отыра 
анықтау 
9.1.12 1-ден 100-ге дейінгі 
сандарды калькулятор-
да салу 

2) «Арифметикалық амалдар»:
2-кесте

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.2.1 заттық-тəжірибелік əрекет 
ізімен «+» (плюс), «–» (минус), 
«=» (тең) белгілерін пайдалана 
отырып, 10 саны көлемінде қосу 
мен азайтуға есеп құрастыру 
5.2.2 заттық-тəжірибелік əрекет 
ізімен «+» (плюс), «–» (минус), 
«=» (тең) белгілерін пайдалана 
отырып, 20 саны көлемінде қосу 
мен азайтуға есеп құрастыру 
5.2.3 20 саны көлеміндегі қосын-
ды мен айырманы табу кезінде 
пайдаланылатын тəсілдер:
қайта санау; үстемелеп санау; 
1-ден азайтып, есептеу;
калькулятор 

6.2.1 заттық-тəжірибелік 
əрекет ізімен «+» (плюс), 
«–» (минус), «=» (тең) 
белгілерін пайдала-
на отырып, 40 саны 
көлемінде қосу мен 
азайтуға есеп құрастыру 
6.2.2 
40 саны көлеміндегі 
қосынды мен айырманы 
табу кезінде пайдаланы-
латын тəсілдер:
шоттар, калькулятор

7.2.1 заттық-тəжірибелік 
əрекет ізімен «+» 
(плюс), «–» (минус), «=» 
(тең) белгілерін пайда-
лана отырып, 60 саны 
көлемінде қосу мен 
азайтуға есеп құрастыру 
7.2.2 60 саны 
көлеміндегі қосынды 
мен айырманы табу 
кезінде пайдаланыла-
тын тəсілдер:
шоттар, калькулятор

8.2.1 заттық-тəжірибелік 
əрекет ізімен «+» (плюс), 
«–» (минус), «=» (тең) 
белгілерін пайдала-
на отырып, 80 саны 
көлемінде қосу мен 
азайтуға есеп құрастыру 
8.2.2 80 саны 
көлеміндегі қосынды 
мен айырманы табу 
кезінде пайдаланыла-
тын тəсілдер:
шоттар, калькулятор

9.2.1 заттық-тəжірибелік 
əрекет ізімен «+» 
(плюс), «–» (минус), «=» 
(тең) белгілерін пайда-
лана отырып, 100 саны 
көлемінде қосу мен 
азайтуға есеп құрастыру 
9.2.2 100 саны 
көлеміндегі қосынды 
мен айырманы табу 
кезінде пайдаланыла-
тын тəсілдер:
шоттар, калькулятор

3) «Шамалар»:
3-кесте

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.3.1 ойындар мен 
жаттығулар барысын-
да 1, 2, 5, 10 тг моне-
таларды үлгі  жəне 
сөздік нұсқау бойын-
ша тану 
5.3.2  5, 10, 20 
теңгелік монеталарды 
əр түрлі нұсқалармен 
майдалау 
5.3.3 жақын ортадағы 
заттар мен нысандар-
ды сөздік нұсқау бой-
ынша (арасында, ор-
тасында, қарсысында, 
іші мен сыртында, 
үстінде, астында, ал-
дында, жанында) табу
5.3.4 заттар жəне 
олардың бейнелерін 
еліктеу мен үлгі бой-
ынша көлденеңнен 
қатарластырып қою
5.3.5 педагогтың 
өтініші бойын-
ша қатарда тұрған 
бірінші, соңғы, шеткі, 
белгілі біреуінен 
кейінгі не алдында 
тұрған затты көрсету
5.3.6 2-3 затты 
еліктеу, үлгі, сөздік 
нұсқау бойынша бір-
біріне қатысты белгілі 
бір кеңістіктікте (ара-
сында, ортасында, 
қарсысында, іші мен 
сыртында, үстінде, 
астында, алдында, 
жанында) орналас-
тыру 
5.3.7 аптадағы күн са-
нын ретпен атау 
5.3.8 жыл мезгілі мен 
жыл айын атау 
5.3.9 бүтін затты тең 
2 бөлікке бөлу 

6.3.1 5, 10, 20 теңгелік 
монеталарды əр түрлі 
нұсқалармен майдалау 
жəне айырбастау 
6.3.2 жақын ортадағы 
заттар мен нысандарды 
сөздік нұсқау бойынша  
(арасында, ортасында, 
қарсысында, іші мен сыр-
тында, үстінде, астында, 
алдында, жанында) табу
6.3.3 заттар жəне олардың 
бейнелерін еліктеу мен 
үлгі бойынша көлденеңнен 
қатарластырып қою
6.3.4 педагогтың өтініші 
бойынша қатарда тұрған 
бірінші, соңғы, шеткі, белгілі 
біреуінен кейінгі не алдын-
да тұрған затты көрсету
6.3.5 2-3 затты еліктеу, үлгі, 
сөздік нұсқау бойынша бір-
біріне қатысты белгілі бір 
кеңістіктікте (арасында, 
ортасында, қарсысында, 
іші мен сыртында, үстінде, 
астында, алдында, жанын-
да) орналастыру 
6.3.6 аптадағы күн санын 
ретпен атау 
6.3.7 жыл мезгілі мен жыл 
айын ретпен атау 
6.3.8 
күнтізбені пайдалана оты-
рып, аптаның осы жəне 
келесі күнін анықтау
6.3.9 бүтін затты тең 2, 4 
бөлікке бөлу 
6.3.10 заттардың салмағын 
(1, 2, 3 кг) əр түрлі 
таразылардың көмегімен  
анықтау 
6.3.11 сыйымдылығы 
жарты литр, 1 л, 2 л, 3 
л, 5 л болатын құты мен 
бөтелкені тану 

7.3.1 5, 10, 20, 50 теңгелік 
монеталарды əр түрлі 
нұсқалармен майдалау 
жəне айырбастау 
7.3.2 жақын ортада сөздік 
нұсқау бойынша  (ара-
сында, ортасында, 
қарсысында, іші мен сыр-
тында, үстінде, астын-
да, алдында, жанында) 
бағдарлану 
7.3.3 заттар жəне олардың 
бейнелерін еліктеу мен 
үлгі бойынша көлденеңнен 
қатарластырып қою 
7.3.4 педагогтың өтініші 
бойынша қатарда тұрған 
бірінші, соңғы, шеткі, белгілі 
біреуінен кейінгі не алдын-
да тұрған затты көрсету
7.3.5 2-3 затты еліктеу, үлгі, 
сөздік нұсқау бойынша бір-
біріне қатысты белгілі бір 
кеңістіктікте (арасында, 
ортасында, қарсысында, 
іші мен сыртында, үстінде, 
астында, алдында, жанын-
да) орналастыру
7.3.6 аптадағы күн санын 
ретпен атау 
7.3.7 жыл мезгілі мен жыл 
айын ретпен атау
7.3.8 табель- күнтізбені 
пайдалана отырып, 
аптаның бұған дейінгі, осы 
жəне келесі күнін анықтау
7.3.9 бүтін затты тең 2, 4, 8 
бөлікке бөлу
7.3.10 заттардың салмағын 
(1, 2, 3 кг) əр түрлі 
таразылардың көмегімен  
анықтау 
7.3.11 сыйымдылығы 
жарты литр, 1 л, 2 л, 3 
л, 5 л болатын құты мен 
бөтелкені тану 

8.3.1 5, 10, 20, 50 теңгелік 
монеталарды əр түрлі 
нұсқалармен майдалау 
жəне айырбастау 
8.3.2 сантиметр мен метр 
ұзындық өлшемін тану 
8.3.3. 1 м өлшемін 
қолдана отыра объектінің 
ұзындығын өлшеу 
8.3.4 заттардың бір-
біріне қатысты орналасуы 
(арасында, ортасында, 
қарсысында, іші мен сыр-
тында, үстінде, астында, 
алдында, жанында) атау 
8.3.5 педагогтың өтініші 
бойынша қатарда тұрған 
бірінші, соңғы, шеткі, белгілі 
біреуінен кейінгі не алдын-
да тұрған затты көрсету
8.3.6 2-3 затты еліктеу, үлгі, 
сөздік нұсқау бойынша бір-
біріне қатысты белгілі бір 
кеңістіктікте (арасында, 
ортасында, қарсысында, 
іші мен сыртында, үстінде, 
астында, алдында, жанын-
да) орналастыру
8.3.7 аптадағы күн санын 
ретпен атау 
8.3.8 жыл мезгілі мен жыл 
айын ретпен атау 
8.3.9 табель- күнтізбені 
пайдалана отырып, 
аптаның бұған дейінгі, осы 
жəне келесі күнін анықтау 
8.3.10 бүтін затты тең 2, 4, 
8 бөлікке бөлу 
8.3.11 заттардың салмағын 
(1, 2, 3 кг) əр түрлі 
таразылардың көмегімен  
анықтау 
8.3.12 сыйымдылығы 
жарты литр, 1 л, 2 л, 3 
л, 5 л болатын құты мен 
бөтелкені тану 

9.3.1 5, 10, 20, 50, 100 
теңгелік монеталарды əр 
түрлі нұсқалармен майда-
лау жəне айырбастау 
9.3.2 сантиметр мен метр 
ұзындық өлшемін тану 
9.3.3. 1 м өлшемін 
қолдана отыра объектінің 
ұзындығын өлшеу 
8.3.4 заттардың бір-
біріне қатысты орналасуы 
(арасында, ортасында, 
қарсысында, іші мен сыр-
тында, үстінде, астында, 
алдында, жанында) атау 
9.3.5 педагогтың өтініші 
бойынша қатарда тұрған 
бірінші, соңғы, шеткі, белгілі 
біреуінен кейінгі не алдын-
да тұрған затты көрсету
9.3.6 2-3 затты еліктеу, үлгі, 
сөздік нұсқау бойынша бір-
біріне қатысты белгілі бір 
кеңістіктікте (арасында, 
ортасында, қарсысында, 
іші мен сыртында, үстінде, 
астында, алдында, жанын-
да) орналастыру
9.3.7 апта күнінің реттік са-
нын атау 
9.3.8 жыл мезгілі мен 
айдың реттік нөмірін атау
9.3.9 уақытты сағат бой-
ынша 1 сағатқа дейінгі 
дəлдікпен анықтау 
9.3.10 бүтін затты тең 2, 4, 
8 бөлікке бөлу
9.3.11 заттардың салмағын 
(1, 2, 3 кг) əр түрлі 
таразылардың көмегімен  
анықтау 
9.3.13 сыйымдылығы 
жарты литр, 1 л, 2 л, 3 
л, 5 л болатын құты мен 
бөтелкені тану

4) «Көрнекі геометрия элементтері»:
4-кесте

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.4.1 геометриялық фи-
гураларды танып, атау: 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрыш, 
геометриялық денелер: 
шар, куб, діңгек 
5.4.2 геометриялық фи-
гуралардан еліктеу, үлгі 
жəне сөздік нұсқаулық 
бойынша қарапайым ап-
пликациялар мен оюлар 
жасау 
5.4.3 еліктеу жəне үлгі 
бойынша бөліктерден 
дөңгелек, квадрат, тікбұ-
рыш, сопақ, үшбұрыш құру 

6.4.1 геометриялық фи-
гураларды танып, атау: 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрыш, 
геометриялық денелер: 
шар, куб, діңгек 
6.4.2 геометриялық фи-
гуралардан еліктеу, үлгі 
жəне сөздік нұсқаулық 
бойынша қарапайым ап-
пликациялар мен оюлар 
жасау 
6.4.3 еліктеу жəне үлгі 
бойынша бөліктерден 
дөңгелек, квадрат, тік бұ-
рыш, сопақ, үшбұрыш құру 

7.4.1 геометриялық фи-
гураларды танып, атау: 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрыш, 
геометриялық денелер: 
шар, куб, діңгек 
7.4.2 геометриялық фи-
гуралардан еліктеу, үлгі 
жəне сөздік нұсқаулық 
бойынша қарапайым ап-
пликациялар мен оюлар 
жасау
7.4.3 еліктеу жəне үлгі 
бойынша бөліктерден 
дөңгелек, квадрат, тікбұ-
рыш, сопақ, үшбұрыш құру 

8.4.1 геометриялық фи-
гураларды танып, атау: 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрыш, 
геометриялық денелер: 
шар, куб, діңгек 
8.4.2 геометриялық фи-
гуралардан еліктеу, үлгі 
жəне сөздік нұсқаулық 
бойынша қарапайым ап-
пликациялар мен оюлар 
жасау 
8.4.3 еліктеу жəне үлгі 
бойынша бөліктерден 
дөңгелек, квадрат, тікбұ-
рыш, сопақ, үшбұрыш құру 

9.4.1 геометриялық фи-
гураларды танып, атау: 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрыш, 
геометриялық денелер: 
шар, куб, діңгек 
9.4.2 геометриялық фи-
гуралардан еліктеу, үлгі 
жəне сөздік нұсқаулық бой-
ынша қарапайым апплика-
циялар мен оюлар жасау
9.4.3 еліктеу жəне үлгі 
бойынша бөліктерден 
дөңгелек, квадрат, тікбұ-
рыш, сопақ, үшбұрыш құру 

5.4.4 сызбада нүкте, түзу 
жəне қисық сызықтар, 
дөңгелек, сопақ, квадрат, 
тікбұрыш, үшбұрышты 
тану 
5.4.5 үлгі жəне атауы 
бойынша сипау арқылы 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
5.4.6 дөңгелек, сопақ, ква-
драт, үшбұрыштың ша-
блонын сызу; алған фигу-
раны штрихтау 
5.4.7 сызғыштың 
көмегімен түзу сызықты 
кесінді жəне бұрышты 
сызу
5.4.8 сызғыштың 
көмегімен берілген 
ұзындық бойынша 
квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру

6.4.4 сызбада нүкте, 
түзу, қисық жəне сынық 
сызықтар, дөңгелек, 
сопақ, тікбұрыш, квадрат, 
үшбұрышты тану 
6.4.5 үлгі жəне атауы 
бойынша сипау арқылы 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
6.4.6 дөңгелек, сопақ, ква-
драт, үшбұрыштың ша-
блонын сызу; алған фигу-
раны штрихтау 
6.4.7 сызғыштың 
көмегімен түзу жəне қисық 
сызықты сызу 
6.4.8 
сызғыштың көмегімен 
берілген ұзындық бой-
ынша квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру

7.4.4 сызбада нүкте, 
түзу, қисық жəне сынық 
сызықтар, кесінді, 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
7.4.5 үлгі жəне атауы 
бойынша сипау арқылы 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
7.4.6 дөңгелек, сопақ, ква-
драт, үшбұрыштың ша-
блонын сызу; алған фигу-
раны штрихтау 
7.4.7 сызғыштың 
көмегімен түзу жəне қисық 
сызықты, кесіндіні сызу 
7.4.8 сызғыштың 
көмегімен берілген 
ұзындық бойынша 
квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру

8.4.4 сызбада нүкте, 
түзу, қисық жəне сынық 
сызықтар, кесінді, бұрыш, 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
8.4.5 үлгі жəне атауы 
бойынша сипау арқылы 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
8.4.6 дөңгелек, сопақ, ква-
драт, үшбұрыштың ша-
блонын сызу; алған фигу-
раны штрихтау 
8.4.7 сызғыштың 
көмегімен түзу жəне қисық 
сызықты, кесінді жəне 
бұрышты сызу 
8.4.8 сызғыштың 
көмегімен берілген 
ұзындық бойынша 
квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру

9.4.4 сызбада нүкте, 
түзу, қисық жəне сынық 
сызықтар, кесінді, бұрыш, 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
9.4.5 үлгі жəне атауы 
бойынша сипау арқылы 
дөңгелек, сопақ, тікбұрыш, 
квадрат, үшбұрышты тану 
9.4.6 дөңгелек, сопақ, ква-
драт, үшбұрыштың шабло-
нын сызу; алған фигураны 
штрихтау 
9.4.7 сызғыштың көмегімен 
түзу жəне қисық сызықты, 
кесінді жəне бұрышты сызу 
9.4.8 сызғыштың көмегімен 
берілген ұзындық бой-
ынша квадрат, тікбұрыш, 
үшбұрышты құру 
9.4.9 шар – дөңгелек, 
куб – квадрат, діңгек – 
тікбұрышты ажырату

5) «Арифметикалық есептер»:
5-кесте

Оқыту мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

5.5.1  20-ға дейінгі жабық нəтижесі 
бар сома мен қалдықты табуға 
бағытталған драматизация-есептер 
мен көрнекі есептерді шешу, одан 
кейін атауы жоқ сандарды қосу мен 
алуға есептерді құрастыру
5.5.2 20-ға дейінгі жабық нəтижесі 
бар сома мен қалдықты табуға 
бағытталған драматизация-есептер 
мен көрнекі есептерді шешу, одан 
кейін сандардың атауын жаза отыра 
қосу мен алуға есептерді шешу

5.5.1 40-қа дейінгі сома 
мен қалдықты табуға 
бағытталған драма-
тизация-есептер мен 
көрнекі есептерді ше-
шу, калькулятордың 
көмегімен жауабын 
табу 
5.5.2 есептеу əрекетін 
пайдалануды қажет 
ететін
жағдаяттық есептерді 
шешу

6.5.1 60-қа дейінгі сома 
мен қалдықты табуға 
бағытталған
драма тизация-есептер 
мен көрнекі есептерді 
шешу, калькулятордың 
көмегімен жауабын 
табу 
6.5.2 есептеу əрекетін 
пайдалануды қажет 
ететін
жағдаяттық есептерді 
шешу

6.5.1 80-ге дейінгі сома 
мен қалдықты табуға 
бағытталған
драматизация-есептер 
мен көрнекі есептерді 
шешу, калькулятордың 
көмегімен жауабын 
табу 
6.5.2 есептеу əрекетін 
пайдалануды қажет 
ететін
жағдаяттық есептерді 
шешу

6.5.1 100-ге дейінгі 
сома мен қалдықты 
табуға бағытталған
драматизация-есептер 
мен көрнекі есептерді 
шешу, калькулятордың 
көмегімен жауабын 
табу 
6.5.2 есептеу əрекетін 
пайдалануды қажет 
ететін
жағдаяттық есептерді 
шешу

45. Мұғалім сыныптағы білім алушылардың ерекшеліктері жəне оқытудың жеке бағдарламаларының мазмұнын ескере отырып, тоқсандар 
бойынша ұзақ мерзімді жоспарлауды өздігінен əзірлейді. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 96-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 536 -қосымша

Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
5-сыныбы үшін «Айналадағы əлем» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-сыны-

бы үшін «Айналадағы əлем» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 
27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақ-
шасына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің мақсаты – білім алушыларға табиғат туралы 
қарапайым түсінікті меңгерту, олардың заттар жəне жақын ортадағы 
құбылыстар туралы түсініктерін жинақтау жəне жүйелеу.

3. «Айналадағы əлем» пəнінің міндеттері:
1) айналадағы əлемде бағдарлау үшін қажетті икемділіктер мен 

дағдыларды қалыптастыру;
2) əлеуметтік дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру жəне 

дамыту;
3) заттардың атқарымдық қолданысын  есепке ала отырып 

əрекеттену тəсілдерін қалыптастыру; 
4) сөйлеу тілінің жəне қарым-қатынастың басқа да түрлерінің 

көмегімен түсінісу қабілетін қалыптастыру; 
5) табиғатты зерделеу мүмкіндігін тудыру;
6) танымдық əрекетін дамыту;
7) айналадағы əлем туралы түсінігін кеңейту жəне байыту;
8) көру, салыстыру, жинақтау, нақтылау, қарапайым тұжырымдама 

жасау қабілетіне, қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды 
табуға үйрету;

9) білім алушылардың сөздік қорын байыту;
10) əлеуметтік дағдыларды қалыптастыру;
11) білім алушыларда табиғатта, əлеуметтік жəне технологиялық 

орталарда тəртіп нормаларын жəне қауіпсіздік ережелерін  ұстану 
дағдысын қалыптастыру.

2-тарау. Оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 
тəсілдер

4. Бағдарлама оқыту процесін білім алушыларға қолжетімді білімді 
жəне пəндік сала бойынша икемділіктерді меңгерту, дербестігін, 
əлеуметтік мəдени кеңістікте бағдарлау икемділіктерін барынша да-
мыту үшін пəннің əдістемелік мүмкіндігін пайдалануға бағдарлайды. 

5. Бағдарлама мұғалімді білім алушылардың танымдық жəне 
əлеуметтік  саладағы белсенділігін аймақтық сипаттағы материал-
дарды (нысандар, өнеркəсіптер, ақпарт көздері) пайдалануға бағдар-
ланған оқу əрекетін ұйымдастыру тəсілімен  дамытуға бағдарлайды. 
Берілген пəннің оқыту мақсаттарына жету аясында жүзеге асырыла-
тын оқу жəне тəрбиелеу сипатындағы жобалау əрекеті ата-аналар-
мен, жергілікті қоғам өкілдерімен серіктестікте ұйымдастырылады. 

6. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 
Бағдарлама мазмұны ұсыным сипатында болады, мұғалім сыныптағы 
əрбір білім алушының мүмкіндігі мен оның білім алудағы ерекше 
қажеттіліктеріне сəйкес оны оқытудың қарқыны мен мазмұнына кез-
келген өзгерістерді енгізуге құқығы бар. Пəн бойынша күнделікті білім 
беру процесінің мазмұны жекешеленген білім беру мақсаттарына 
бағынған жəне əрбір білім алушының сыныптағы жəне мектептегі 
ұжымдық əрекетке қатысу мүмкіндігін есепке алады.

7. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқыту сөзінің 
мағынасы өте кең жəне бұл меңгеру мүмкіндіктері сəл ғана байқалатын 
пəндік білім аясына ғана емес, сондай-ақ осы санаттағы білім алу-
шылар үшін маңыздырақ өмірлік дағдыларды қалыптастыруға да  
қатысты болады. 

8. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың оқу 
процессін ұйымдастыру тəсілдемесінің негізінде ақыл-ой дамыма-
уы айқын байқалатын тұлғалардың өмірін ұйымдастырудың негізін 
қалаушы идея ретінде бүкіл əлемде қабылданған «қалыптандыру» 
педагогикалық тұжырымдамасы жатыр. Осы тұжырымдамаға сəйкес 
білім алушы түзету педагогикалық шаралардың барлық жүйесін 
жобалаған кездегі негізгі жəне жалғыз есептеу нүктесі болып табы-
лады. Жоспарланған педагогикалық шаралар білім алушылармен 
тікелей жүргізілетін жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ қоршаған 
ортаның қайтадан құрылуын, əрбірбілім алушының өзіндік əрекетін 
ынталандыратын жағдайды тудыруды да қамтиды. 

9. Əрекеттердің мазмұны мұғалімге осындай білім алушылар үшін 
жалғыз мүмкіндік болып табылатын оқытудың жеке бағдарламасын 
құру үшін бағдар ғана болып табылатын оқу бағдарламаларында 
ашып көрсетіледі. Оқытудың жеке бағдарламасын құру үшін білім 
алушыны бақылап, оның қажеттілігі мен мүмкіндігін көрсететін бол-
машы белгілер байқалады.

10. «Қалыптандыру» тұжырымдамасының негізінде орташа ақыл-
ой кемістігі бар білім алушыларды арнайы мектеп жағдайында оқыту 
мен тəрбиелеу процесін ұйымдастыру қағидалары қалыптастырылған.

11. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушының өзіндік бірегей 
ерекшеліктерін сақтай отырып, дербес қарқында даму құқығын 
тану қағидасы. Бұл қағиданы сақтау баланы оқытудың жеке 
бағдарламасының мазмұнын анықтау мақсатында оның мүмкіндігі 
мен ілгерілмелі дамуын үнемі зерделеуді білдіреді. Дамудағы жəне 
дағдыларды меңгерудегі кез-келген, тіпті ең  аз деген ілгері басуды 
оқытудағы жағымды нəтиже деп қабылдау. 

12. Педагогтың əрбір білім алушыны оқытудың мазмұнын, 
тəсілдерін, түрін, дидактикалық құралдарды олардың жеке мүмкін-
діктері мен білім берудегі жəне жеке тұлғалық жетістіктерін монито-
рингілеу нəтижесін есепке ала отырып, өздігінен таңдау қағидасы.

13. Білім алушыларда тəжірибелік əрекеттер мен əлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті мектептік ортаны құру 
қағидасы:

1) білім мен дағдыларды жаңа жағдайға аудару қиындығына 
байланысты, икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыру оларды 
пайдалануға болатын жағдайларға барынша жақын жағдайларда 
жүзеге асыру;

2) білім алушылармен сабақ өтетін жайларды  əр түрлі өмірлік 
жағдаяттарды бейнелейтін кеңістікке айналдырылуға тиісті, заттық 
орта білім алушылардың қажеттіліктерінің өзгеруіне сəйкес дүркін-
дүркін өзгеріп отыру;

3) мектептегі əлеуметтік-тұрмыстық жəне заттық-дамытудың жай-
лы ортасын орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жас 
ерекшелігі мен физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып құру.

14. Барлық сабақтар ең алдымен, оқу бағдарламасының мазмұны 
арқылы білім алушыларды жалпы дамытуға (коммуникативтік, қимыл-
қозғалыстық, сөйлеу тілдік, сенсорлық) бағытталады. 

15. Ойлау, сөйлеу тілі мен коммуникацияны əлеуметтендіру 
құралы ретінде дамыту қағидасы. Орташа ақыл-ой кемістігі бар 
білім алушылардың нақты жағдайдағы мүмкіндігіне қарай педаго-
гикалық құралдармен өтелетін сөйлеу тілінің дамуында (оның 
болмауына дейін), ойлау қабілетінде, қарым-қатынастық дамуын-
да өзіндік мəселелері бар. Сөйлеу тілін түсінуді кеңейту, қарым-
қатынастың  сөздік жəне сөздік емес құралдарын қалыптастыру, 
білім алушылардың көрнекілік-əрекеттік ойлауын дамыту бойын-
ша жұмыстар бірізділікпен құрылады. Білім алушылардың əрекетін 
педагогтың сөзбен қолдауы мөлшерлі жəне білім алушылардың түсінуі 
үшін қолжетімді болуға тиісті. 

16. Оқу-тəрбиелеу процесін əлеуметтендіру бағыттылығы 
қағидасы. Білім алушылардың ерекшеліктеріне барынша ыңғайланған 
жəне олардың дені сау құрдастарымен өзара əрекеттенулерін 
шектейтін  оқу жəне тəрбиелеу ортасы шарасыз жеңілдетілуіне бай-
ланысты білім  алушыны күрделі əлеуметтік ортаға ендіру арнайы 
жұмысты талап етеді: 

1) білім алушылардың олар үшін қолжетімді көлемдегі əлеуметтік 

қатынастар мен өмірлік тəжірибесін кезең-кезеңмен жəне жоспар-
лы түрде кеңейту. Оқу уақытының бір бөлігінің мектептен тыс жер-
де (қоғамдық көлікте жүру, дүкендерге, дəріханаларға, поштаға, 
емханаға, мұражайға, театрға, кафе жəне басқа да қоғамдық орын-
дарға бару) ұйымдастырылуы;

2) білім алушының қоғамға ауыртпалықсыз  енуі үшін оған шыдам-
ды жəне мейірімді болатын қоршаған орта қалыптастыру, мектептің 
баланың жанұясымен жəне қоғаммен жоспарлы жұмысы. 

17. Оқыту процесі мазмұны жағынан да, сол сияқты ұйымдастыру 
түрі жағынан да қатал реттелген. 

18. Арнайы қағидаларға сəйкес құрылған педагогикалық шара-
лар білім алушылардың өзіндік белсенділігін, олардың ынтасы мен 
дербестігін дамытуға бағытталады.

19. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың сабақтағы 
дербестігінің дамуы жəне белсенділігінің байқалуы мүмкін əрекеттердің 
негізгі түрлері:

1) тірі жəне өлі табиғат пен əлеуметтік өмірдің құбылыстарын 
бақылау;

2) заттық-тəжірибелік əрекет;
3) ойын əрекеті жəне ойын əрекетшілдігі;
4) білім алушылардың шаруашылық-еңбектік əрекеті;
5) əлеуметтік-тұрмыстық əрекет;
6) білім алушылар мен жақын ортасындағы ересектермен арасын-

дағы коммуникация (микросоциум); 
7) оқу əрекеті (білім алушылардың мүмкіндіктеріне сəйкес).
20. Оқу-тəрбиелеу процесі заттық əрекетте  орташа ақыл-ой 

кемістігі бар білім алушыларды оқытудың барлық кезеңі бойы  
құрылады.

21. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (бұдан əрі-
АКТ) əдетте қолданылатын құралдардың көмегімен құрылуы мүмкін 
емес дамыту жəне түзету міндеттерін шешу үшін қажетті оқыту  
жағдайларын «құрастыруға» көмектесе отырып, арнайы білім беру 
педагогы үшін қажетті   құралдардың арсеналын кеңейтеді.

22. Сабақтарда АКТ төмендегі мақсатта қолданылады:
1) көрнекілік пішіндегі қандай да бір заттық мазмұнның біреуінен 

басқасына еркін өтіп, сөйлеу тілінің көмегімен бір тəсілден басқасына 
көше отырып, тікелей бақылаудан жасырын жəне кез келген қажетті 
күрделі белгілік пішіндегі танымдық нысандарды үлгілеу;

2) білім алушының  өзінің əрекетін шынайы жəне  кешеуілдетілген  
уақыт режимінде талдауы үшін көзбен көруге болатын қосымша  
динамикалық тірек құру; топтық оқыту жағдайындағы жекеленген 
өнімдік əрекеттену мүмкіндігімен  қамтамасыз ету; жекеленген сапа-
лы оқыту мүмкіндігін кеңейту.

23. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау шараларына қойылатын талаптар гуманизм 
идеяларына, осы санаттағы білім алушылардың  мектептік оқуының 
табиғатына сəйкестігіне негізделеді. 

24. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жеке оқу 
бағдарламасында тұжырымдалған міндеттер  олардың оқудағы 
жетістіктерін бағалау үшін пайдаланылады. 

25. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың 
жеке бағдарламасын құрыу жұмысы оның қажеттілігі мен мүмкіндігін 
бастапқы педагогикалық бақылау арқылы жүзеге асырылады. 
Критериалды бағалау дамыту мен оқытудың негізгі желісінің 
онтогенезіне сəйкес анықталады. 

26. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау тек ішкі бағалау құралдарымен ғана жүзеге асырылады. 
Оқытудың жеке бағдарламасын жүзеге асыру нəтижелері білім беру 
процесі барысында мұғаліммен сабақтарда тікелей бағаланады. 

27. Педагогтар бақылау-бағалау əрекетін орташа ақыл-ой кемістігі 
бар білім алушылармен жүргізілетін барлық педагогикалық процестің 
құрылуына негіз болатын арнайы педагогиканың «диагностика мен 
түзете дамыту жұмысының бірлігі» қағидасына сəйкес жүйелі түрде 
жүзеге асырады. 

28. Бақылау, білім алушы əрекетінің өнімдерін, ауызша берген 
жауаптарын оқыту мен тəрбиелеудің жекеленген міндеттерімен са-
лыстыра отырып, бағалау əрекеті болып табылады. 

29. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау шараларының бірізділігі:

1) білім алушылардың даму, білім жəне дағдыларының даму 
деңгейлерін алдын ала бағалау;

2) оқытудың жеке бағдарламасын құруға арналған негіз ретіндегі 
білім алушының даму бейінін құру;

3) білім алушылардың жетістіктері мен дамуын ағымды бағалау 
олардың сабақ барысындағы жұмысын күнделікті бақылау арқылы 
жүзеге асырылады;

4) аралық бағалау бірінші жартыжылдық  аяқталғанда жүзеге 
асырылады;

5) жетістіктерді қорытынды бағалау  оқу жылының аяқталуына 
қарай жүзеге асырылады.

30. Орташа ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 
бағалау үшін білім алушы жетістігінің сапалық көрсеткіші болып та-
былатын сипаттамалық бағалау пайдаланылады.

31. Оқу-тəрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін кабинеттер  
санитарлық-гигиеналық нормаларды есепке ала отырып, қажетті 
мектептік құрал-жабдықтармен жинақтастырылуға міндетті.

32. Сынып бөлмесіндегі жиһаз жеке, жұп немесе топ ішіндегі 
ұйымдастыруға мүмкіндік беру үшін қозғалмалы болғаны дұрыс. 
Білім алушылардың жұмыстарын жəне көрнекілік құралдарды қоюға 
арналған стенділерді, кітап сөрелерін орналастыратын орындар 
қарастырылады.

 
3-тарау. «Айналадағы əлем» оқу пəнінің мазмұнын 

ұйымдастыру
33. «Айналадағы əлем» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
34. «Айналадағы əлем» пəні бойынша оқу бағдарламасының мазмұны 

оқыту бөлімдері бойынша ұйымдастырылған. Бөлімдер күтілетін нəтиже 
(дағды немесе икемділік, білім немесе ұғыным) түрінде берілген оқу 
мақсаттарынан құралған бөлімшелерден тұрады. Əрбір бөлімшенің 
ішінде бірізділікті сақтай отырып құрастырылған оқу мақсаттары 
мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға жəне білім алушылардың 
жетістіктерін бағалауға, сонымен қатар оларға оқудың келесі 
кезеңдерінен хабардар болуға мүмкіндік береді. 

35. «Айналадағы əлем» пəні келесідей бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Мен жəне қоғам»;
2) 2-бөлім «Менің Отаным – Қазақстан»;
3) 3-бөлім «Табиғат»;
4) 4-бөлім «Сөйлеу тілін қалыптастыру».
36. «Мен жəне қоғам» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) менің үйім;
2) мектеп.
37. «Менің Отаным – Қазақстан» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды:
1) менің қалам, ауылым;
2) көлік, жол қозғалысы ережелері.
38. «Табиғат» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) табиғаттағы мезгілдік өзгерістер;
2) өсімдіктер;
3) жануарлар.
39. «Сөйлеу тілін қалыптастыру» бөлімі келесі бөлімшені қамтиды:
1) ауызша сөйлеу тілін қоршаған болмыс заттары мен құбылыс-

тарымен таныстыру негізінде дамыту. 
40. 5-сыныпқа арналған «Айналадағы əлем» пəнінің базалық 

мазмұны:
1) менің үйім. Тұрғын бөлмелердің: асхана, жатын бөлме, жуынатын 

бөлме, асүй жəне басқаларының атауы мен қолданысы. Жиһаздардың 
қолданысы. Жиһаз күтімі. Жиһазды тұрмыстық техникадан ерекшелеу. 
ыдыстар. Ыдыстардың атауы. Асүйлік, шəй ішетін, асханалық 
ыдыстардың арасындағы айырмашылықтар. Ыдыстардың күтімі жəне 
сақтау. Жиһаз бен ыдысқа ұқыпты қарау;


