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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 13 мамыр №238 Нұр-Сұлтан қаласы 

«Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы

№165 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 2) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Халықты əлеуметтік қорғау саласында арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11038 болып тіркелген, 2015 жылғы 10 маусымда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1, 2, 3 жəне 4-қосымшалар осы бұйрыққа 
1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

  2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің Əлеуметтік қызметтер саясатын дамыту департаменті заңна-
мада белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Қазақстан Республикасының Заң-
нама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін жіберуді;

  3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

  4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), жəне 3) тармақшаларында 
көз делген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамта-
масыз етсін. 

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі С.Қ. Жақыповаға 
жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі Б.САПАРБАЕВ

 КЕЛІСІЛДІ
 Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
 
 КЕЛІСІЛДІ
 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

 Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 238 бұйрығына 1-қосымша

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығына 1-қосымша

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда арнау-

лы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты (бұдан əрі – Стандарт) «Арнаулы 
əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабының 2) тар мақшасына сəйкес əзірленді.

  2. Осы Стандарт стационарлық жағдайда тəулік бойы тұрақты немесе 
уақытша тұруға арналған, мемлекеттік жəне мемлекеттік емес меншік ныса-
нында стационарлық үлгідегі ұйымдарда (бұдан əрі – стационарлық үлгідегі 
ұйымдар) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетудің сапасын, көлемін жəне 
шарттарын белгілейді, стационарлық үлгідегі ұйымдарға: 

 1) психоневрологиялық ауытқулары бар үш жастан он сегіз жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды (бұдан əрі – балалар);

 2) тірек-қимыл аппараты бұзылған үш жастан он сегіз жасқа дейінгі мүгедек 
балаларды (бұдан əрі – ТҚА бұзылған балалар); 

 3) психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектерді 
(бұдан əрі – он сегіз жастан асқан адамдар);

 4) бірінші жəне екінші топтағы мүгедектерді (бұдан əрі – мүгедектер);
 5) егде жасына байланысты өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ адамдар-

ды (бұдан əрі – қарттар) қабылдау, ұстау, шығару (шығарып жіберу), уақытша 
шығу жəне ауыстыру шарттарын айқындайды.

 Жоғарыда көрсетілген санаттар бірлесіп қызметтерді алушылар болып 
аталады.

 2-тарау. Стационарлық үлгідегі ұйымдарда арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді ұсыну шарттары

  3. Стационарлық үлгідегі ұйымдарда бюджет қаражаты есебінен арнау-
лы əлеуметтік қызметтерді ұсыну облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының халықты əлеуметтік қорғау саласындағы уəкілетті 
органдарының (бұдан əрі – уəкілетті органдар) жолдамалары бойынша 
қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойынша аудандардың, облыстық 
жəне республикалық маңызы бар қалалардың (астананың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімдері (бұдан əрі – жұмыспен қамту 
бөлімдері) арқылы жүзеге асырылады. 

  4. Арнаулы əлеуметтік қызметтер бюджет қаражаты есебінен ұсыны-
латын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік емес меншік нысанындағы 
стационарлық үлгідегі ұйымдар қызметтерді алушыларды қабылдауды шарт 
негізінде жүзеге асырады. 

  5. Арнаулы əлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін ұсыну үшін өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адам (отбасы) тұрғылықты жері бойынша жұмыспен 
қамту бөліміне мынадай құжаттарды беру жолымен жүгінеді:

 1) осы Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қызметтерді 
алушының жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған жəне əрекетке қабілетсіз 
адамдар үшін – заңды өкілінің (ата-анасының біреуі, қамқоршының немесе 
қорғаншының, асырап алушының, баланы қабылдайтын ата-ананың, патро-
нат тəрбиешінің жəне 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес қамқор 
болуды, білім беруді, тəрбиелеуді, баланың, он сегіз жастан асқан адамның 
құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын алмастырушы басқа да 
адамдардың) (бұдан əрі – заңды өкілі) жазбаша өтініші немесе медициналық 
ұйымның қолдаухаты;

 2) сəйкестендіру үшін қызметтерді алушының жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) бар жеке басын куəландыратын құжаты;

 3) амбулаториялық картадан немесе сырқатнамадан үзінді көшірмесімен 
қоса осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық кар-
тасы.

 Жұмыспен қамту бөлімі өтінішті қабылдау кезінде ЖСН бойынша «элек-
трондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың жəне (немесе) 
ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне (бұдан əрі – ақпараттық жүйелер) 
мынадай:

 1) жеке басын куəландыратын құжат туралы;
 2) мүгедектікті белгілеу туралы;
 3) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасында (бұдан əрі – ОЖБ) 

əзірленген іс-шаралар туралы;

 4) он сегіз жастан асқан адамдар үшін - соттың адамды əрекетке қабілетсіз 
деп тану туралы шешімі (бар болса);

 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасына байланысты зейнетақы төлемдері 
н тағайындау туралы;

 6) Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі жəне оларға теңес-
тірілген адам мəртебесін растайтын мəліметтерді алу үшін сұрау салуды 
қалыптастырады.

 Ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда өтінішке мынадай 
құжаттар қоса беріледі:

 1) қызметтерді алушының ЖСН бар жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

 2) мүгедектік туралы анықтаманың көшірмесі (қарттар үшін мүгедектігі 
бар болса);

 3) ОЖБ үзінді көшірме (қарттар үшін ОЖБ-сы бар болса);
 4) он сегіз жастан асқан адамдар үшін – соттың адамды əрекетке қабілетсіз 

деп тану туралы шешімінің көшірмесі (бар болса);
 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – зейнетақы куəлігінің көшірмесі;
 6) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері жəне соларға 

теңестірілген адамдар үшін – Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі 
жəне оларға теңестірілген адам мəртебесін растайтын куəліктің көшірмесі.

 Құжаттардың көшірмелері түпнұсқаларымен бірге ұсынылады, салыс-
тырып тексерілгеннен кейін медициналық картадан басқасы өтініш берушіге 
қайтарылады. 

  6. Осы Стандарттың 5-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасы сəйкес 
болған жағдайда жұмыспен қамту бөлімінің маманы «Е-собес» автомат-
тандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – «Е-собес» ААЖ) өмірлік қиын 
жағдайда жүрген адамның (отбасының) өтінішіндегі деректерді енгізеді. 

  7. Жергілікті атқарушы орган арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсыну туралы 
шешім шығарғаннан кейін қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойынша 
жұмыспен қамту бөлімі бір жұмыс күні ішінде уəкілетті органға стационарлық 
үлгідегі ұйымға жолдама беру туралы сұрау салуды жолдайды. Сұрау салу-
ды алған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде уəкілетті орган жұмыспен қамту 
бөліміне стационарлық үлгідегі ұйымда кезектілік болмаған жағдайда жолдама 
не кезекке қою туралы хабарлама жібереді. 

 Егер кезекке қою туралы хабарлама берілген күннен бастап бір айдан 
астам уақыт өтсе, онда жолдаманы ресімдеу кезінде жұмыспен қамту бөлімі 
қызметтерді алушыны медициналық тексеріп-қараудан қайта өту қажеттігі 
жəне осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 
картаны ұсыну туралы хабардар етеді. Қызметтерді алушыда медициналық 
қарсы көрсетілімдер болған жағдайда, жергілікті атқарушы органның арнау-
лы əлеуметтік қызметтер ұсыну туралы шешімі қызметтерді алушы онда 
медициналық қарсы көрсетілімнің жоқ екені туралы куəландыратын осы 
Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық картаны 
ұсынғанға дейін тоқтатыла тұрады.

  8. Уəкілетті органнан жолдама алған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде 
қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту бөлімі 
бюджет қаражаты есебінен арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсынатын стацио-
нарлық үлгідегі ұйымға мынадай құжаттарды жолдайды:

 1) жергілікті атқарушы органның арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну 
туралы шешімі;

 2) уəкілетті органның жолдамасы;
 3) амбулаториялық картадан немесе сырқатнамадан үзінді көшірмесімен 

қоса осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық кар-
тасы;

 4) ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда, осы Стандарттың 
5-тармағының 3 абзацында көрсетілген құжаттар.

  9. Стационарлық жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуге 
мұқтаж балаларды жəне (немесе) ТҚА бұзылған балаларды жəне (немесе) 
он сегіз жастан асқан адамдарды стационарлық үлгідегі ұйымның əкімшілігіне 
тапсырған кезде заңды өкілі мынадай құжаттардың түпнұсқаларын ұсынады:

 он сегіз жастан асқан адамдар үшін – ЖСН-і бар жеке басын куəландыратын 
құжат, соттың адамды əрекетке қабілетсіз деп тану туралы шешімі (бар болса);

 балалар үшін – ЖСН-і бар туу туралы куəлік жəне «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген Денсаулық 
сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сəйкес 
нысан бойынша профилактикалық егу картасы.

  10. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері не жəне соларға 
теңестірілген адамдарға арнаулы əлеуметтік қызметтер стационарлық үлгідегі 
ұйымдарда бірінші кезекте беріледі.

  11. Жоба қуаты 6-дан 30-ға дейінгі орындары бар өз бетінше тұруды 
сүйемелдеу бөлімшілеріне (бұдан əрі – Бөлімше) өз бетінше тұруды сүйе-
мел деу қызметтерін ұсыну туралы шешімді стационарлық үлгідегі ұйым 
маман дарының бағалау кешені жəне мониторингі негізінде уəкілетті орган 
қабылдайды.

 Үнемі бөгде адамның күтіміне немесе бақылауына мұқтаждық Бөлімшеде 
тұруына қарсы көрсетілім болып табылады.

  12. Стационарлық үлгідегі ұйымдар арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетуі кезінде:

 1) қызметтерді алушылардың жеке басына қолсұғылмаушылығы мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

 2) стационарлық үлгідегі ұйымдарда қолайлы моральдық-психологиялық 
жағдай жасау;

 3) қызметтерді алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың 
жеке даму, əлеуметтену жəне интеграциялану деңгейін арттыруға бағытталған 
арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету;

 4) көрсетілетін арнаулы əлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін 
арттыру;

 5) мүгедектерді əлеуметтендіру, тұрмысты, еңбекті ұйымдастыруды жетіл-
діру жəне демалыс уақтын, əлеуметте өзара əрекет етуін барынша қолдау 
сақталады.

  13. Стационарлық үлгідегі ұйымнан қызмет алушыларды шығару:
 1) қызметтерді алушылардың жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған 

жəне əрекетке қабілетсіз адамдар үшін – заңды өкілінің жазбаша өтініші;
 2) мүгедектік алынған немесе үшінші топ мүгедектігі (он сегіз жастан асқан 

адамдарға жəне мүгедектерге) белгіленген, медициналық ұйым мүгедектің 
денсаулық жағдайын бөгде адамның көмегінсіз еңбек қызметін жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретіндей жақсарған деп таныған жағдайда жəне қызметтерді 
алушылардың тұрғын үй аумағы жəне өмір сүруге қаражаты болғанда;

 3) балалар мен ТҚА бұзылған балалар кəмелетке толғанда;
 4) ақылы арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету туралы келісімшарт 

бұзылған жағдайда;
 5) қызметтерді алушы қайтыс болған жағдайда жүзеге асырылады.
  14. Қызметтерді алушылардың жеке уəждемесі бойынша уақытша (үш 

айға дейінгі мерзімге) шығуына стационарлық үлгідегі ұйым дəрігерінің қоры-
тындысы ескеріле отырып, мүгедектер мен қарттардың стационарлық үлгідегі 
ұйым əкімшілігіне жазбаша өтінішінің, ал балалар мен он сегіз жастан асқан 
адамдар үшін – заңды өкілдерінің, жақын туысының жазбаша өтінішінің негізінде 
рұқсат етіледі.

  15. Арнаулы əлеуметтік қызметтер бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 
қызметтерді алушылар болмаған уақытта стационарлық үлгідегі ұйым 
басшысының тиісті бұйрығымен олар үлестен шығарылады жəне үлеске 
алынады.

  16. Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын қызметтерді алушыларды 
бір өңірде орналасқан стационарлық үлгідегі ұйымнан елдің өзге өңірінде 
орналасқан стационарлық үлгідегі ұйымға ауыстыру тиісті өңірлердің уəкілетті 
органдарымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

  17. Қызметтерді алушыларды одан əрі оңалту үшін басқа ұйымға бір жылға 
дейінгі мерзімге жіберу туралы шешімді қабылдаушы тараптың қызметтерді 
алушыларды ұстау жəне оларға қажетті күтімді қамтамасыз ету туралы жаз-
баша міндеттемесі болған кезде стационарлық үлгідегі ұйым тəртіпаралық 
комиссияның қорытындысын есепке ала отырып, стационарлық үлгідегі ұйым 
əкімшілігі қабылдайды.

  18. Стационарлық үлгідегі ұйымда тұруға медициналық қарсы көрсетілімдері 
болған кезде қызметтерді алушылар зерттеу жүргізу жəне стационарлық не-
месе амбулаториялық емдеу мəселесін шешу үшін мамандандырылған 
медициналық ұйымға жолданады.

  19. Бала он алты жасқа толған кезде стационарлық үлгідегі ұйым əкімшілігі 
оның жеке куəлігін ресімдеуді қамтамасыз етеді.

 Он сегіз жасқа толған, оның ішінде ТҚА бұзылған балалар медициналық 
ұйымның жəне медициналық-əлеуметтік сараптама комиссиясының 
қорытындыларына сəйкес қарттарға, мүгедектерге жəне (немесе) он сегіз 
жастан асқан адамдарға арналған стационарлық үлгідегі ұйымға қабылданады, 
не үйіне шығарылады.

  20. Стационарлық үлгідегі ұйымда тұратын қызметтерді алушылар мүгедек 
деп танылған жағдайда жұмыспен қамту бөліміне өтініш ұсыну жолымен 
«Е-собес» ААЖ-да тіркелуге жатады.

  21. Қарттар мен мүгедектер мынадай жағдайларда:
 1) ішкі тəртіп қағидаларын тұрақты (үш реттен артық) түрде бұзған, 

оның ішінде есірткі заттарын, спиртті ішімдіктерді əкелген жəне қабылдаған, 
тауарлық-материалдық құндылықтарды жəне өзге мүлікті бүлдірген, құқыққа 
қарсы əрекеттер жасаған кезде;

 2) мүгедектер мен қарттар спиртті ішімдікке салынудың немесе есірткі зат-
тарын қолданудың салдарынан соттың шешімі бойынша əрекетке қабілеттілігі 
шектеулі деп танылған кезде шығарылуға жатады.

 Əрекет қабілеттілігінің шектелуі соттың шешімі бойынша жойылған 
жағдайда адам жалпы негізде қайта қабылданады;

 3) қамқорлықтағылар стационарлық үлгідегі ұйым аумағынан өз бетімен 
шығып кеткен жəне екі тəуліктен астам уақыт бойы болмаған кезде шығарылуға 
жатады.

 Стационарлық үлгідегі ұйым аумағынан шығып кеткен адам осы Стан-
дарттың 2-тарауына сəйкес жалпы негізде қайта қабылдануы мүмкін, ал 
дəлелді себептер бойынша ол жөнінде хабардар етуге мүмкіндігі болмаған 
адам дереу қайта қабылдануға жатады.

  22. Осы Стандарттың 21-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында 
көзделген негіздер бойынша стационарлық үлгідегі ұйымнан шығарып жібе-
рілген қызметтерді алушылар осы Стандарттың 2-тарауында көзделген тəр-
тіппен, бірақ олар шығарып жіберілгеннен кейін күнтізбелік бір жыл өткен соң 
ғана стационарлық үлгідегі ұйымға қабылданады.

  23. Қызметтерді алушыларды шығару (шығарып жіберу), уақытша шығару 
немесе басқа стационарлық үлгідегі ұйымға ауыстыру стационарлық үлгідегі 
ұйым басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады жəне «Е-собес» 
ААЖ-да белгі қойылады.

 Бұл ретте міндетті түрде шығару немесе ауыстыру эпикризі, стационарлық 
үлгідегі ұйым мамандарының ұсынымдары ресімделеді, олар мүгедектер 
мен қарттардың қолына не қызметтерді алушыларды қабылдайтын тарапқа 
беріледі.

  24. Шығару, уақытша шығару немесе басқа стационарлық үлгідегі ұйымға 
ауыстыру кезінде қызметтерді алушыларға жеке жəне маусым бойынша өзіне 
бекітілген киімі мен аяқ киімі, стационарлық үлгідегі ұйымда сақталған құнды 
заттары (құжаттары) беріледі.

  
3-тарау. Стационарлық үлгідегі ұйымдарда арнаулы əлеуметтік 

қызметтер көрсету сапасы мен көлемі
  25. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көрсетуге:
 1) денсаулық жағдайына байланысты өзін-өзі күтудің, оның ішінде, 

төсектен тұру, төсекке жату, киіну жəне шешіну, жуыну, тамақ ішу, сусын ішу, 
дəретхананы немесе дəрет ыдысын пайдалану, қозғалып жүру, тісін неме-
се жағын күту, көзілдірік немесе есту аппаратын қолдану, тырнағын алу, ер 
кісілерге – сақал-мұртын алу сияқты күнделікті қарапайым процедураларды 
орындауға қабілетсіз қызметтерді алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне 
гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерді көрсету;

 2) тұрғын жай беру, оның ішінде балаға, ТҚА бұзылған балаға кемінде төрт 
шаршы метр жəне он сегіз жастан асқан адамға, мүгедекке, қартқа кемінде 
бес шаршы метр жатын бөлмелерін беру;

 3) оңалту, емдеу, білім беру, мəдени іс-шараларына, діни рəсімдерді 
жасауға, еңбекпен емдеу қызметін ұйымдастыруға, өзіне-өзі қызмет көрсету 
дағ дыларын, тұрмыстық бағдарлау негіздеріне үйретуге арналған жиһазбен 
жəне (немесе) мамандандырылған жабдықтармен жабдықталған орынжай 
беру;

 4) денсаулық жағдайына байланысты жұмыс істеуге қарсы көрсетілімі жоқ 
мүгедектерге жəне он сегіз жастан асқан адамдарға арналған жұмыс орында-
рын ұйымдастыру үшін жағдай жасау;

 5) бөгде адамның көмегіне сүйенбей тұрмыстық мұқтаждықтарын жүзеге 
асыруды қамтамасыз етуге бейімделген орынжайлар мен құрылғылар ұсыну;

 6) дағдарыс палаталарын, паллиативтік көмек палаталарын (бөлімшелерін) 
жасау үшін интенсивтік күтім жəне терапия жүргізуге арналған жабдықтармен 
жабдықталған орынжайлар ұсыну;

 7) отбасында тұратын жəне арнаулы əлеуметтік қызметтерді уақытша 
көрсетуге мұқтаж қызметтерді алушыларға жергілікті атқарушы орган бекіткен 
тəртіппен ақылы келісімшарт негізінде стационар жағдайында уақытша (алты 
айға дейін) болу үшін орынжайлар ұсыну;

 8) санитариялық-гигиеналық талаптарға сəйкес тұру жағдайларын сақтау 
жөнінде қызметтер көрсету;

 9) диеталық тамақтандыруды қоса алғанда, тамақ ұсыну;
 10) осы Стандартқа 3-қосымшада көзделген көлемнен кем емес киім, аяқ 

киім, төсек жабдықтарын жəне жеке гигиенаға арналған заттар беру;
 11) тұрмыстық қызметтерімен қамтамасыз ету (кір жуу, кептіру, үтіктеу, іш 

киімді, киімді, төсек-орын жабдықтарын дезинфекциялау);
 12) қалалық телефон байланысы қызметтерін ұсыну;
 13) емдеуге, оңалтуға, оқуға, мəдени жəне тынығу іс-шараларына қатысу 

үшін тасымалдау кезінде көлік қызметтерін ұсыну;
 14) хат жазуға жəне оқуға көмек көрсету;
 15) кəдімгі шаштараздарда қызметтер көрсету қиын немесе мүмкін бол-

майтын жағдайларда қызметтерді алушыларға шаштараз қызметтерін көрсету;
 16) жерлеу қызметтерін ұйымдастыру (қайтыс болған туыстары (заңды 

өкілдері) болмаған немесе олар жерлеумен айналысқысы келмеген кезде) 
жатады.

  26. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) берілетін тұрғын жайлары көлемі мен көрсеткіштері бойынша (ғимараттар 
мен орынжайлардың жай-күйі, олардың жайлылығы) санитариялық-гигиеналық 
нормалар мен талаптарға сəйкес келеді жəне қызметтерді алушылардың 
тұруына қолайлылықты қамтамасыз етеді.

 Тұрғын үй-жайларға (бөлмелерге) қызметтерді алушыларды орналастыру 
кезінде олардың денсаулық жағдайы, жас ерекшеліктері, физикалық жəне 
психикалық жағдайы, əдеттері, психологиялық үйлесімділігі, жеке даму жəне 
əлеуметтену деңгейі ескеріледі;

 Санитариялық нормалар мен қағидаларға, қауіпсіздік талаптарына, 
өртке қарсы талаптарға жауап беретін барлық тұрғын жайлар, қызметтік 
жəне өндірістік орынжайлар телефон байланысымен жабдықталады жəне 
ком муналдық-тұрмыстық жабдықталудың барлық құралдарымен қамта-
масыз етіледі жəне қызметтерді алушыларға олардың талаптары бойынша 
ұсынылады. Орынжайлар персоналдың, қызметтерді алушылардың денсау-
лығына жəне ұсынылатын қызметтердің сапасына кері əсер ететін əр түрлі 
факторлардың əсерінен жəне қолайсыз жағдайлардан қорғалады.

 Оңалту іс-шараларын, емдеу-еңбек жəне білім беру қызметтерін, мəдени 
жəне тұрмыстық қызметтер көрсетуді ұйымдастыру үшін ұсынылатын 
орынжайлар көлемі, орналасуы мен конфигурациясы бойынша көрсетілетін 
қызметтерді алушылардың ерекшелігін ескере отырып, жоғарыда аталған 
барлық іс-шараларды өткізуді қамтамасыз етеді;

 2) стационарлық үлгідегі ұйымдар мамандарының кабинеттері қажетті 
жиһазбен жəне мамандандырылған жабдықтармен жабдықталады.

 Əрбір мамандандырылған кабинетке ерікті нысанда ресімделген паспорт 
толтырылады;

 3) қызметтерді алушылардың пайдалануына берілетін жиһаз, жабдық, 
киім, аяқ-киім, төсек жабдықтары мен жеке гигиена заттары Қазақстан 
Республикасының аумағында қолданылатын техникалық реттеу саласындағы 
стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сəйкес болады;

 4) қызметтерді алушылардың пайдалануына берілетін жиһаз бен төсек-
орын жабдықтары қызметтерді алушылардың физикалық жай-күйін жəне жа-
сын ескере отырып таңдалып, заманауи дизайн талаптарына жауап береді;

 5) қызметтерді алушыларға берілетін киім, аяқ киім, іш киім жəне бірінші 
қажеттіліктегі заттар киюге ыңғайлы, қызметтерді алушылардың жынысына, 
бойы мен өлшемдеріне сəйкес келеді, мүмкіндігінше олардың сұраған фасо-
ны мен түсіне, сондай-ақ санитариялық-гигиеналық нормалар мен талаптарға 
жауап береді;

 6) ыстық тамақ, оның ішінде диеталық тамақ сапалы тағамдардан 
əзір ленеді, теңгерімділігі мен калориялық талаптарына жауап береді, 
сани тариялық-гигиеналық талаптарға сəйкес келеді жəне қызметтерді 
алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп ұсынылады.
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(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 

 Стационарлық үлгідегі ұйымдардың басшысы маусымға қарай (көктем-
жаз, күз-қыс) ағымдағы апталық мəзірді жəне екінші аптаға перспективалық 
мəзірді бекітеді;

 7) бақылаудағы, төсек режиміндегі жəне денсаулық жағдайына байланы-
сты өзін-өзі күтудің қарапайым процедурасын орындай алмайтын қызметтерді 
алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-
тұрмыстық қызмет көрсету олардың денсаулығына қандай да бір зиян, 
физикалық немесе моральдық азап жəне қолайсыздық тудырмай орында-
лады (мұндай қызметтерді көрсету кезінде қызметтерді көрсетуші персонал 
қызметтерді алушыларға ерекше сыпайылық танытуы қажет);

 8) шаштараз қызметтерін көрсету санитариялық-гигиеналық талаптар 
сақтала отырып, арнайы жабдықталған кабинеттерде жүзеге асырылады;

 9) созылмалы үдемелі аурулар жағдайындағы немесе терминалды 
(соңғы) даму сатысындағы балаларды, он сегіз жастан асқан адамдарды, 
мүгедектерді, қарттарды үздіксіз бақылау мақсатында паллиативті көмек па-
латалары (бөлімшелері) құрылады;

 10) өзіне дене зақымын келтіретін жəне (немесе) айналасындағыларға 
қауіп тудыруы жəне осы себептермен қосымша күтімге, күшейтілген бақылауға 
жəне (немесе) шұғыл медициналық көмекке мұқтаж балалар мен он сегіз 
жастан асқан адамдар үшін дағдарыс палаталары (бөлімшелері) құрылады;

 11) жеке жəне əлеуметтік мəртебесін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін 
қол шеберлігі мен еңбек дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ жұмыс орын-
дарын ұйымдастыру үшін қызметтерді алушылардың ауруының жəне (не-
месе) мүгедектігінің сипаты, физикалық жай-күйі ескеріліп, тиісті жағдай жа-
салады жəне тəрбиелеу мен оқыту процесінде оларға қажетті жайлылықты 
қамтамасыз етеді;

 12) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды өзіне-өзі қызмет 
көрсету дағдыларына, тұрмыстық бағдарлау (ас əзірлеу, дастархан жасау, 
ыдыс жуу, бөлмені (орынжайды) күту жəне тыныс-тіршілігіне қажетті дағдылар) 
негіздеріне үйрету үшін қажетті тұрмыстық техникамен жəне жиһазбен 
жабдықталған əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау кабинеттері құрылады;

 13) қызметтерді алушыларды емдеу, оқыту, мəдени іс-шараларға қатысу 
үшін автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде автокөлік құралдарын пайдала-
ну нормативтері мен қағидалары, жол жүру қауіпсіздігінің талаптары сақталады;

 14) тұрмыстық қызметтер көрсетумен қамтамасыз ету (іш киімді, киімді, 
төсек-орын жабдықтарын жуу, кептіру, үтіктеу, дезинфекциялау) сапа талап-
тары мен оның уақтылығына жауап береді;

 15) діни ғұрыптарды орындау үшін жағдай жасау кезінде қызметтерді 
алушылардың діни наным-сенімі, жасы, жынысы, физикалық жай-күйі, əр 
түрлі концессияларда қабылданған діни салттардың ерекшелігі қатаң түрде 
ескеріледі;

 16) жерлеу қызметтерін ұйымдастыру қайтыс болған қызметтерді 
алушының діни наным-сенімі ескеріліп жүзеге асырылады.

  27. Əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетуге:
 1) медициналық-əлеуметтік тексеруді ұйымдастыру жəне жүргізу (қажет 

болған кезде денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын тарта отырып);
 2) дəрігерге дейін көмек көрсету;
 3) медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуге уақытында жəрдемдесу;
 4) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу;
 5) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрі-дəрмекпен жəне 

медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу;
 6) ОЖБ-ға сəйкес санаторий-курорттық емдеумен, техникалық көмекші (ор-

нын толтырушы) құралдармен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
етуге жəрдемдесу;

 7) қызметтерді алушыларға техникалық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдарды жəне міндетті гигиеналық құралдарды пайдалануға үйрету;

 8) əлеуметтік-медициналық мəселелер бойынша, оның ішінде жасына 
қарай бейімделу мəселелері бойынша консультация беру;

 9) профильді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымдарындағы 
мамандардың медициналық консультация беруіне жəрдемдесу;

 10) денсаулыққа байланысты рəсімдерді жүргізу (дəрі-дəрмек қабылдау, 
дəрі тамшылату жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімдер);

 11) емдік-физикалық жаттығулар жасауға көмек көрсету;
 12) алғашқы медициналық тексеру жəне алғашқы санитариялық тазалау 

жүргізу;
 13) денсаулық жағдайына байланысты қызметтерді алушылардың күтімін 

қамтамасыз ету;
 14) алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету;
 15) санитариялық-гигиеналық қызметтерді көрсету (сүрту, жуу, гигиеналық 

шомылдыру);
 16) денсаулық сақтау ұйымдарына жатқызуға жəне ілесіп жүруге 

жəрдемдесу;
 17) емдеу-сауықтыру іс-шараларын, оның ішінде денсаулық сақтау 

ұйымдарында ұйымдастыру;
 18) əлеуметтік-медициналық сипаттағы оңалту іс-шараларын, оның ішінде 

дəрі-дəрмектік емес терапия қызметтерін жүргізу;
 19) диспансеризациядан өтуді ұйымдастыру;
 20) емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес медициналық рəсімдерді 

жүргізу (тері асты жəне бұлшық етке дəрілік препараттарды жіберу, компресс 
қою, қайта орау, ойылған жерлерді, жарақат бетін тазалау; тазалау клизма-
ларын орындау, зертханалық тексеру жүргізуге қажетті материалдарды алу, 
міндетті гигиеналық құралдар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
пайдалануға көмек көрсету);

 21) медициналық көрсетілімдер мен жас ерекшеліктеріне қарай «денсаулық 
топтарын» қалыптастыру жəне оның жұмысын ұйымдастыру;

 22) қызметтерді алушыларға паллиативтік көмек қызметтерін көрсету;
 23) балаларға жəне он сегіз жастан асқан адамдарға психиатриялық, 

психотерапевтикалық көмек қызметтерін көрсету жатады.
  28. Əлеуметтік-медициналық қызмет көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) қызметтерді алушылардың əлеуметтік-медициналық қызметтер алуы-

на көмек көрсету олардың ауруының сипатын, медициналық көрсетілімдерін, 
физикалық жəне психикалық жағдайын ескеріп, қызметтердің уақтылы жəне 
қажетті көлемде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

 2) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген барлық медициналық процеду-
ралар мен іс-шаралардың толық, жоғары сапалы жəне уақтылы орындалуын 
қамтамасыз етеді;

 3) қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп стационарлық 
үлгідегі ұйымдарда күтуді қамтамасыз ету қызметтерді алушының денсаулық 
жағдайын күнделікті бақылау (дене ыстығын, артериалдық қысымын өлшеу 
жəне аурудың болу немесе болмауын анықтауға бағытталған рəсімдер), 
емдеуші дəрігерлердің тағайындауына сəйкес дəрі-дəрмек беру, қызметтерді 
алушының қозғалуына (қажет болғанда) көмектесу сияқты қызметтерді 
қамтиды;

 4) медициналық процедуралар (тері асты жəне бұлшық етке дəрілік пре-
параттарды жіберу, компресс қою, қайта орау, ойылған жерлерді, жарақат 
бетін тазалау; тазалау клизмаларын орындау, зертханалық тексеру жүргізуге 
қажетті материалдарды алу, міндетті гигиеналық құралдар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды пайдалануға көмек көрсету), сондай-ақ денсаулыққа 
байланысты өзге процедураларды (дəрі-дəрмек қабылдау, дəрі тамшылату 
жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімдер) жүргізу қызметтерді 
алушыларға қандай да бір зиян келтіріп алмай, барынша мұқияттылықпен жəне 
сақтықпен жүзеге асырылады;

 5) дəрігерге дейін көмек көрсетуді ұйымдастыру уақтылы жүргізіледі жəне 
алғашқы диагнозды айқындауға, дəрі-дəрмекті дұрыс таңдауды жəне алу-
ды, шақыртылған дəрігер келгенше оларды қабылдау тəртібін айқындауды 
қамтамасыз етеді;

 6) психотерапевтік көмек қызметтерді алушылардың өмірлік қиындықтары 
мен жеке жанжалдардың негізінде жатқан ауыр психологиялық жара салу не-
месе стресс жағдайларын жеңу, өмірі мен тұрмысының өзгермелі əлеуметтік-
экономикалық жағдайына əлеуметтік бейімделу сияқты тиімді шешуіне 
жəрдемдеседі;

 7) емдеу-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру қызметтерді алушылардың 
соматикалық жай-күйін, оның жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере 
отырып жүргізіледі;

 8) қызметтерді алушыларды денсаулық сақтау ұйымдарына жатқызу не-
месе жатқызуға жəрдемдесу, сондай-ақ балаларға, қарттар мен мүгедектерге 
оларды емдеу-алдын алу мекемелеріне немесе санаторий-курорттық емде-
уге жіберуге жəрдемдесу жедел, уақтылы жүргізілуге тиіс жəне қатаң түрде 
медициналық көрсетілімдер бойынша жүзеге асырылады;

 9) қызметтерді алушыларға денсаулық сақтау ұйымдарына жатқызуға 

жəрдемдесу жəне онда бірге баруды əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жəне 
(немесе) медицина қызметкері жүзеге асырады;

 10) əлеуметтік-медициналық мəселелер жөнінде консультация беру 
қызметтерді алушыларға олардың алдында тұрған əлеуметтік медициналық 
проблемаларды (тамақтану жəне тұрғын үй гигиенасы, артық салмақтан, зи-
янды əдеттерден арылу, əр түрлі аурулардың алдын алу, психосексуалдық 
консультация беру, жасына байланысты бейімделу, жасына байланысты 
өзгерістер жəне медициналық сипаттағы сұрақтары) дұрыс түсінуге жəне ше-
шуге білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

 Қызметтерді алушылармен зиянды əдеттердің алдын алу жəне олардан 
арылу, мүгедектерді отбасын құруға жəне балалы болуға дайындау жөніндегі 
жеке жұмыс, зиянды əдеттердің (алкоголь ішу, есірткі пайдалану, темекі 
шегу жəне т.б.) қауіптілігін, олар əкеп соғатын кері нəтижелерді түсіндіруге 
бағытталады жəне нақты жағдайға байланысты бұл əдеттердің алдын алу 
немесе олардан құтылу бойынша қажетті ұсынымдар беріледі;

 11) паллиативті көмек жəне мейірбике күтімі қызметтері қажет болған 
сəттен бастап өмірінің соңғы күніне дейін көрсетіледі.

 Стационарлық үлгідегі ұйымның əлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы 
медициналық персонал маманымен бірге ай сайын аурудың терминалды 
(соңғы) сатысында тұрған паллиативтік көмек қызметтері мен мейірбикенің 
күтімі қажет жазылмайтын ауруларды анықтау мониторингін жүргізеді.

 Паллиативті көмек палаталарында (бөлімшелерінде) дəрігердің ұйғарымы 
бойынша медициналық персоналдың (мейірбике) тəулік бойы бақылауы 
белгіленеді, күтім жөніндегі əлеуметтік қызметкерлер тағайындалады, 
дəрі-дəрмекпен, құралдармен жəне техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ 
медициналық бұйымдар мен науқасы ауыр қызметтерді алушыны оңалту жəне 
күту құралдарына қажеттілік айқындалады.

 Денсаулық сақтау ұйымдарымен паллиативті көмек көрсету жəне 
мейірбике күтімі мəселелері жөніндегі өзара іс-əрекетті əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман мен жетекші дəрігер жүзеге асырады;

 12) медициналық-əлеуметтік сараптаманы уақтылы жүргізуге жəрдемдесу, 
қызметтерді алушыларға организм функциясының тұрақты бұзылуын тудырған 
тыныс-тіршілігінің шектелуін бағалау негізінде əлеуметтік қорғау шараларына 
қажеттілікті айқындау мақсатында куəландырудан өту үшін құжаттарды дай-
ындауда көмек көрсету;

 13) оңалту іс-шараларын жүргізу қызметтерді алушылардың денсаулық 
жағдайына қарай жүзеге асырылады, əлеуметтік-орта бағдарына жəне 
əлеуметтік-тұрмыстық бейімделуге жəне т.б. бағытталған өзі үшін қолайлы 
медициналық іс-шаралар кешенін орындауды қамтамасыз етеді;

 14) емдік-дене шынықтыру жаттығуларын орындауға көмек көрсету 
қызметтерді алушылардың денсаулығын нығайту үшін жүйелі орындау 
мақсатында олардың қолжетімді жəне денсаулыққа қауіпсіз дене шынықтыру 
жаттығулары кешенін меңгеруін қамтамасыз етеді;

 15) диспансеризациядан өтуді ұйымдастыру денсаулық жағдайын 
тереңдетіп жəне жан-жақты тексеру үшін қызметтерді алушылардың барлық 
ұйғарылған маман дəрігерлерге баруын қамтамасыз етеді;

 16) медициналық-əлеуметтік тексеруді, білікті консультация беруді 
ұйымдастыру, бастапқы медициналық тексеруді жəне бастапқы санитариялық 
тазалауды жүргізу, дəрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету, бастапқы 
медициналық-санитариялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 17) техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды, сондай-ақ 
күту жəне оңалту құралдарын алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылардың 
практикалық қажеттіліктеріне сəйкес жүзеге асырылады;

 18) техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен міндетті 
гигиеналық құралдарды пайдалануды үйрету қызметтерді алушылардың осы 
құралдарды өздігінен пайдалана алу практикалық дағдыларын дамытады;

 19) санитариялық-гигиеналық қызметтерді көрсету қызметтерді 
алушылардың денсаулық жағдайы мен көңіл-күйінің жақсаруына жəрдемдеседі, 
жағымсыз қолайсыздық сезімін жоюға мүмкіндік береді;

 20) медициналық көрсетілімдер мен жас ерекшеліктеріне қарай «денсаулық 
топтарын» қалыптастыру жəне оның жұмысын ұйымдастыру қызметтерді 
алушылардың жеке қажеттіліктері мен олардың денсаулық жағдайларына 
қарай жүзеге асырылады;

 21) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрілік заттармен жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу қызмет-
терді алушылардың ауруларын уақтылы анықтауға жəне жоюға ықпал етеді;

 22) профильді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымдары 
мамандарының медициналық консультация беруіне жəрдемдесу қызметтерді 
алушыларға бастапқы диагноз қоюды қамтамасыз етуге көмектеседі.

  29. Əлеуметтік-психологиялық қызметтерге:
 1) тұлғаны психологиялық диагностикалау жəне тексеру;
 2) əлеуметтік-психологиялық патронаж (жүйелі бақылау);
 3) мүгедектермен жəне қарттармен психологиялық алдын алу жұмыстарын 

жүргізу;
 4) психологиялық консультация беру;
 5) шұғыл психологиялық (оның ішінде телефон бойынша) көмек;
 6) қызметтерді алушыларға психологиялық көмек көрсету, оның ішінде 

əңгімелесу, қарым-қатынас, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке ынталан-
дыру;

 7) психологиялық тренингтер;
 8) қызметтерді алушыларды психологиялық түзеу;
 9) өзара қолдау топтарында жəне қарым-қатынас клубтарында сабақ 

өткізу жатады.
  30. Əлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) психологиялық консультация беру қызметтерді алушыларға жанжалдың 

алдын алу жəне жою үшін тұлғааралық қарым-қатынастарды жақсарту бойын-
ша білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

 Психологиялық консультация беру қызметтерді алушыдан алынған ақпа-
раттар мен туындаған əлеуметтік-психологиялық проблемаларды онымен 
талқылау негізінде ішкі ресурстарды ашуға жəне жұмылдыруға əрі осы 
проблемаларды шешуге көмектеседі;

 2) қызметтерді алушылардың психологиялық диагностикасы стационарлық 
үлгідегі ұйымның басшысы бекітетін психодиагностикалық пакет негізінде 
жүзеге асырылады.

 Тұлғаны психодиагностикалау жəне тексеру қызметтерді алушылардың 
мінез-құлқындағы жəне айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста 
ауытқушылықтарға əсер ететін олардың психикалық жай-күйін жəне жеке 
тұлғалық ерекшеліктерін анықтау мен талдаудың нəтижесі бойынша түзету 
іс-шараларын жүргізудің болжамын жасау жəне ұсынымдарды əзірлеу үшін 
қажетті ақпарат беруге тиіс;

 3) белсенді психологиялық ықпал ретінде психологиялық түзету қыз-
меттерді алушылардың мінез-құлқындағы, эмоционалдық жай-күйіндегі ауыт-
қушылықтарды (оның ішінде жекелеген адамдардың эмоционалдық жауап 
қайтаруы мен мінез стереотипінің жайсыз формалары, жанжалдасқан қарым-
қатынастарды) жеңуді немесе бəсеңдетуді қамтамасыз етеді, бұл аталған 
көрсеткіштерді жас нормалары мен əлеуметтік орта талаптарына сəйкес 
келтіруге мүмкіндік береді;

 4) белсенді психологиялық ықпал ретіндегі психологиялық тренингтердің 
психологиялық жара салу жағдайларының, нервтік-психологиялық шиеленіс-
тердің салдарын жоюда, тұрмыс-тіршіліктің бейəлеуметтік нысанын жеңуші 
адамдарды əлеуметтік құнды нормаларға дағдыландырудағы, өзгермелі 
жағдайларға бейімделу үшін тұлғалық алғышарттарды қалыптастырудағы 
тиімділігімен бағаланады;

 5) əлеуметтік-психологиялық патронаж қызметтерді алушыларды жүйелі 
бақылау негізінде психикалық жайсыздық, тұлғалық (тұлғаішілік) немесе 
тұлғааралық жанжал жəне қызметтерді алушылардың өмірлік қиын жағдайын 
ауырлататын жағдайларды уақтылы анықтауды жəне оларға осы сəтте қажетті 
əлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 6) қызметтерді алушыларды өзара қолдау топтарында, қарым-қатынас 
клубтарында сабақ өткізуге тарту қызметтерді алушылардың жайсыздық 
жағдайынан шығуына, психикалық денсаулығын сақтауды жəне нығайтуды, 
стреске төзімділігін, бірінші кезекте тұлғааралық байланыс жəне қарым-қатынас 
саласында психологиялық мəдениет деңгейін арттыруға көмек көрсетуді 
қамтамасыз етеді;

 7) шұғыл психологиялық көмек қызметтерді алушыларға дереу психо-
логиялық консультация беруді, дағдарыс жағдайынан шығу үшін олардың 
физикалық, рухани, тұлғалық, зияткерлік ресурстарын жұмылдыруды, туын-
даған проблемаларды өздігінен шешу жəне қиындықтарды жеңу, өзіне деген 
сенімін нығайту үшін қолдануға болатын құралдардың диапазонын кеңейтуге 
жəрдемдесуді қамтамасыз етеді;

 8) психологиялық алдын алу жұмысы мүгедектер мен қарттарда 

психо логиялық білімге жəне оларды өзін түзеу жəне өз проблемаларымен 
жұмыс жүргізу үшін пайдалану ықыласына қажеттілігін қалыптастыруға, 
тұлғаның əрбір жас кезеңінде толыққанды психикалық дамуы үшін жағдай 
жасауға, тұлғалық қалыптасуда жəне дамуда болатын бұзылушылықтарды 
уақтылы алдын алуға мүмкіндік туғызады;

 9) əңгімелесу, қарым-қатынас жасау, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке 
ынталандыру, өмірлік тонусын психологиялық қолдау қызметтерді 
алушылардың психикалық денсаулығын нығайтуды, олардың стреске 
төзімділігі мен психикалық қорғалуын қамтамасыз етеді.

  31. Балаларға, ТҚА бұзылған балаларға, он сегіз жастан асқан адамдарға 
ұсынылатын əлеуметтік-педагогикалық қызметтерге:

 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру;
 2) балалардың дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттеріне сəйкес ар-

найы оқу бағдарламалары бойынша білім алуына жəрдемдесу;
 3) ТҚА бұзылған балалардың жалпы білім беретін мектептерде, техникалық 

жəне кəсіптік ұйымдарда білім алуына жəрдемдесу;
 4) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды тұрмыстық бағдарлау 

жəне қол еңбегі дағдыларының негіздеріне үйрету;
 5) өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, жеке гигиена, тұрмыста жəне 

қоғамдық орындарында өзін-өзі ұстауды, өзін-өзі бақылауды, қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыру жөніндегі қызметтер;

 6) баланың, оның ішінде ТҚА бұзылған баланың жəне он сегіз жастан асқан 
адамның жеке тұлғасына, даму деңгейіне педагогикалық жəне түзеу-дамыту 
диагностикасын жəне зерттеуді жүргізу;

 7) балаларды, оның ішінде ТҚА бұзылған балаларды педагогикалық түзеу;
 8) балалардың дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттерін ескере оты-

рып, оларды арнайы оқу бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру;
 9) есту қабілеті бұзылған балалар мен мүгедектердің, сондай-ақ олар-

дың ата-анасы мен басқа да мүдделі адамдардың ымдау тілін үйренуіне 
жəрдемдесу;

 10) ымдау тіліне аудару қызметтері жатады.
  32. Əлеуметтік-педагогикалық қызмет ұсынудың сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру қызметтерді алушыларға 

олардың алдында тұрған əлеуметтік-педагогикалық проблемаларды шешуде 
білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 2) тұлғаны педагогикалық диагностикалау жəне зерттеу заманауи аспап-
тарды, аппаратураны, тестілерді пайдалана отырып жүргізіледі жəне бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды, он сегіз жастан асқан адамдарды тұлғалық 
жан-жақты зерттеу негізінде күйзеліс немесе жанжалдық жағдайға ұшыраған 
қызметтерді алушыға белгіленген диагнозға сəйкес тиімді педагогикалық 
көмек көрсету, балалардың, ТҚА бұзылған балалардың, он сегіз жастан асқан 
адамдардың зияткерлік дамуын айқындау, олардың бейімділіктерін зерттеу 
үшін жай-күйінің объективті бағасын береді;

 3) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды оқытуды ұйымдастыру 
білім беру саласындағы уəкілетті орган бекіткен арнаулы оқу бағдарламалары 
бойынша жүзеге асырылады.

 Сондай-ақ жеке қажеттіліктер негізінде əзірленетін авторлық бағдарламалар 
(үлгілер) бойынша қызметтерді алушылардың өзіне-өзі қызмет көрсету, жеке 
гигиена дағдыларын, қозғалу, сенсорлық жəне когнитивтік дағдыларын 
қалыптастыру бойынша қызметтер жүзеге асырылады.

 Авторлық бағдарламалар (модульдер) сол немесе өзге қызметтерді 
алушыны тəрбиелеу дағдыларын немесе оқу материалдарын қабылдау жəне 
игеру қабілетін ескере отырып жасалады;

 4) əлеуметтік дағдыларды қалыптастыру жəне түзеу-дамыта оқытуды 
жүргізу үшін балаларды, ТҚА бұзылған балалар мен он сегіз жастан асқан 
адамдарды, олардың жас ерекшеліктерін (үш жастан бес жасқа дейін, алты 
жастан сегіз жасқа дейін, тоғыз жастан он үш жасқа дейін, он төрт жастан он 
сегіз жасқа дейін, он сегіз жастан жиырма үш жасқа дейін жəне қажеттігіне 
қарай одан үлкен) əлеуметтік дағдылары мен когнитивтік дамуын ескеріп, 
толықтыра отырып топтарға бөлу жүргізіледі:

 өзіне-өзі қызмет көрсетудің жəне жеке гигиенаның қарапайым дағдылары 
болмаған кезде (өздігінен жүріп-тұра алмайтын жəне өздігінен тамақтана 
алмайтын), үнемі бөгде адамның күтіміне мұқтаж алты адамнан асырмай;

 қалыптасқан (ішінара қалыптасқан) өзіне-өзі қызмет көрсету жəне жеке 
гигиена дағдылары болған кезде, үнемі бөгде адамның бақылауына мұқтаж 
сегіз адамнан асырмай;

 қалыптасқан (ішінара қалыптасқан) тұрмыстық дағдылары болған кезде 
он адамнан асырмай;

 қалыптасқан қолымен жұмыс істей алу дағдылары болған кезде он екі 
адамнан асырмай (еңбек бағдары бағдарламасын іске асыруға арналған топ 
алты адамнан тұратын кіші топтарға бөлінеді) бөлінеді.

 Білім алуда жəрдемдесуге балаларды, ТҚА бұзылған балалар мен он сегіз 
жастан асқан адамдарды оқыту нысандары мен оқыту бағдарламасының типін 
айқындау жəне олардың əлеуметтік-педагогикалық бейімсіздену дəрежесін, 
білім деңгейін, физикалық жəне психикалық жағдайын ескере отырып, оқытуды 
ұйымдастыруда практикалық көмек көрсету жатады.

 5) тұрмыстық бағдар негіздеріне оқыту көрнекі жəне тиімді болып табы-
лады, нəтижесінде қызметтерді алушылар ас əзірлеу, киімді ұсақ жөндеу, 
тұрғын орынжайды күту, аумақты тазалау жəне жайластыру жəне т.б. сияқты 
тұрмыстық рəсімдерді толық көлемде үйренеді;

 6) ымдау тілін игеруге жəрдемдесу жəне ымдау тіліне аудару жөніндегі 
қызметтер қызметтерді алушылардың стационарлық үлгідегі ұйымның маман-
дарымен өзара қарым-қатынасын орнатуға жəрдемдеседі.

 7) стационарлық үлгідегі ұйымдардың балаларға, ТҚА бұзылған балаларға, 
он сегіз жастан асқан адамдарға сабақ өткізу ұзақтығы осы Стандартқа 
4-қосымшада көрсетілген.

  33. Əлеуметтік-еңбек қызметтеріне:
 1) қызметтерді алушылардың бойындағы еңбек дағдыларын зерттеп-тек-

серу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
 2) емдеу-еңбек қызметін жүргізу;
 3) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау;
 4) профиль бойынша еңбек дағдыларын қалыптастыру;
 5) қолжетімді кəсіптік дағдыларға үйрету жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
 6) қарттар мен он сегіз жастан асқан адамдардың бойындағы жоғалған 

тұрмыстық дағдыларды қалпына келтіру жөніндегі қызметтер жатады.
  34. Əлеуметтік-еңбек қызметін көрсетудің сапасына қойылатын талаптар:
 1) еңбек дағдыларын, білім мен шеберлікті қалыптастыру мақсатында 

он сегіз жастан асқан адамдарға, мүгедектер мен қарттарға, олардың жеке 
қажеттіліктеріне қарай қызметтерді алушылардың жеке жəне əлеуметтік 
мəртебесін қалпына келтіруге жəрдемдесетін қолжетімді кəсіптік дағдыларға 
үйрету жөніндегі іс-шараларға белсенді қатысуын қамтамасыз ететін еңбек 
қызметінің түрлері тағайындалады;

 2) емдеу-еңбек қызметін жүргізу арнайы ұйымдастырылған кабинеттерде 
(шеберханаларда) жүзеге асырылады жəне стационарлық үлгідегі ұйымдарда 
қызметтерді алушыларды олардың денсаулық жағдайын ескеріп, тыныс-
тіршіліктің əр түрлі нысандарына тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасауды 
қамтамасыз етеді;

 3) он сегіз жастан асқан адамдар мен мүгедектерде шамасы келетін еңбек 
дағдыларын қалыптастыру үшін, сондай-ақ қарттар мен он сегіз жастан асқан 
адамдардың жойылған тұрмыстық дағдыларын қалпына келтіру бойынша 
фронтальді жəне жеке сабақтар ұйымдастырылады;

 4) қолжетімді кəсіптік дағдыларды оқыту, тұлғалық жəне əлеуметтік 
мəртебесін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар арнайы жабдықталған ка-
бинеттерде жүргізіледі;

 5) мүгедектерді кəсіптік оңалту олардың кəсіптік дағдыларын барынша 
ықтимал қалпына келтіруге жəне жаңа кəсіптерді меңгеруге мүмкіндік береді;

 6) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау оларға кəсіп 
таңдауға көмек көрсететін іс-шаралармен бірге жүргізіледі;

 7) қызметтерді алушылардың еңбек дағдыларын зерттеп тексеру жөніндегі 
іс-шаралар олардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерінің шектелу дəрежесін, 
қызметтерді алушылардың физикалық жəне психикалық жай-күйін ескеріп 
жүргізіледі.

  35. Əлеуметтік-мəдени қызметтерге:
 1) мерекелер мен тынығу іс-шараларын ұйымдастыру;
 2) клуб жəне үйірме жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу;
 3) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына, мəдени іс-шараларға 

қатысуға тарту жатады.
  36. Əлеуметтік-мəдени қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) мерекелер, мерейтойлар, туған күндер өткізу, экскурсияларға, 
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

театр ларға, кинотеатрларға, көрмелерге, концерттерге бару жəне əр түрлі 
мəдени, тынығу іс-шараларын өткізу стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы 
бекіткен тоқсандық жоспар бойынша жүзеге асырылады;

 2) көркемөнерпаздар үйірмелерін ұйымдастыру қызметтерді алушылардың 
əлеуметтік-мəдени жəне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, қарым-
қатынас саласын кеңейтуге бағытталады;

 3) қызметтерді алушыларды концерт бағдарламалары мен өткізілетін іс-
шаралар сценарийлерінің жобасын əзірлеуге тарту қызметтерді алушылардың 
жалпы жəне мəдени ой-өрісінің кеңеюіне, шығармашылық белсенділігінің ар-
туына жəрдемдеседі;

 4) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына тарту, оның ішінде 
қарттар мен мүгедектер қатарынан мəдени-тұрмыстық комиссия құру 
стационарлық үлгідегі ұйым ұжымының қоғамдық өміріне қатыстыру арқылы 
əлеуметтік жəне коммуникативтік байланыстарды жолға қоюға жəрдемдеседі.

  37. Əлеуметтік-экономикалық қызметтерге «Қазақстан Республикасында 
мүгедектігі бойынша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 
маусымдағы, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жəрдем-
ақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі, «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі, «Балалы отбасыларға берілетін 
мемлекеттік жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңдарына жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тиесілі жеңілдіктерді, жəрдемақыларды, 
өтемақыларды, алименттер мен тиісті төлемдерді алуға, тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға жəрдемдесу жатады.

  38. Əлеуметтік-экономикалық қызметтер көрсету сапасына қойылатын 
талаптарға қызметтерді алушыларға тиесілі жеңілдіктерді, жəрдемақыларды, 
өтемақылар мен тиісті төлемдерді алуға жəрдемдесу олар үшін қызығушылық 
тудыратын мəселелерді шешуде уақтылы, толық, білікті жəне тиімді көмек 
көрсетуді қамтамасыз ету жатады.

  39. Əлеуметтік-құқықтық қызметтерге:
 1) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету саласында жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қамсыздандыру жəне 
əлеуметтік көмек алу құқығымен байланысты мəселелер бойынша заңгерлік 
консультация беру;

 2) заңды мəні бар құжаттарды ресімдеуге көмек көрсету;
 3) арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсететін жəне қызметтерді алушы-

лардың заңды құқығын бұзатын немесе шектейтін ұйымдардың əрекетіне не-
месе əрекетсіздігіне өтініш дайындауға жəне беруге көмек көрсету;

 4) заңнамада белгіленген жеңілдіктер мен басымдықтарды, əлеуметтік 
төлемдерді алуға заңгерлік көмек көрсету жəне жəрдемдесу;

 5) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген 
тəртіппен тиесілі жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді сенімхат бойын-
ша алу;

 6) құқығы мен мүддесін қорғау үшін сотта өкілдікті қамтамасыз ету;
 7) Кодекске сəйкес жетім балаларды жəне ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды асырап алу, қамқоршылыққа жəне қорғаншылыққа алу 
мəселелері бойынша заңгерлік консультация беру жатады.

  40. Əлеуметтік-құқықтық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-
лаптар:

 1) қызметтерді алушыларға арнаулы əлеуметтік қызметтер алу жəне 
өздерінің мүдделерін қорғау құқығымен байланысты мəселелер бойын-
ша консультация беру заңнамада белгіленген құқықтар мен ықтимал бұзу-
шылықтардан қорғау тəсілдері туралы толық түсінік береді;

 2) қызметтерді алушыларға əлеуметтік-құқықтық мəселелер (азаматтық, 
тұрғын үй, отбасы, еңбек, зейнетақы, қылмыстық заңнама) бойынша кон-
сультация беру оларды қызықтыратын заңнамалық актілер мен көтерілген 
мəселелердегі құқықтары туралы толық түсінік беруге, осы мəселелерді 
іс жүзінде шешу үшін қажетті құжаттарды дайындау жəне тиісті адресатқа 
жіберуде қажетті көмек көрсетеді;

 3) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтерді алушылардың 
заңды құқықтарын бұзатын немесе шектейтін лауазымды тұлғаларының 
əрекетіне немесе əрекетсіздігіне шағым дайындауда көмек көрсету оларға 
шағымдарында шағымданатын əрекеттің мəнін, жол берілген заң бұзушылықты 
жою талабын заң тұрғысынан сауатты жазуға жəне шағымды адресатқа 
жіберуге көмек көрсетеді;

 4) құжаттарды (жеке басын куəландыратын, заңнама бойынша тиісті 
жеңілдіктерді, жəрдемақыларды жəне əлеуметтік төлемдерді алуға, бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды асырап алуға жəне отбасылық тəрбиенің 
өзге нысандарын алуға, мүгедектердің жұмысқа орналасуы үшін) рəсімдеуде 
құқықтық көмек көрсету, қызметтерді алушыларға мақсатына қарай қажетті 
құжаттардың мазмұнын түсіндіруді, құжат мəтінін баяндауды жəне жазып 
беруді (қажетіне қарай) немесе нысанды бланкілерді толтыруды, ілеспе хат-
тар жазуды қамтамасыз етеді;

 5) Кодекске сəйкес қамқоршылық немесе қорғаншылық жөніндегі функция-
ларды жүзеге асыратын органдарға балаларды, оның ішінде ТҚА бұзылған 
балаларды асырап алуға, қорғаншылыққа, патронатқа, қамқоршылыққа алуға 
жəрдемдеседі. 

  41. Стационарлық үлгідегі ұйымдарда мамандардың жұмыс сапасын 
стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы немесе уəкілетті орган:

 1) отбасыларға қайтарылған (берілген) жəне (немесе) жартылай стацио-
нарлық жəне үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер 
алатын; 

 2) тұрмыстық жəне еңбек қызметіне тартылған қызметтерді алушылар 
санының алдыңғы жылғымен салыстырғанда көбеюі бойынша бағалайды.

  42. Стационарлық үлгідегі ұйымдарда қажетті мамандар болмаған 
жағдайда жеке жоспарды əзірлеу, оңалту іс-шараларының немесе консуль-
тациялардың нəтижелігін бағалау үшін келісімшарт негізінде мамандарды 
қосымша тартуға болады.

  43. Стационарлық үлгідегі ұйымда шағымдар мен ұсыныстар кітабы 
ресімделеді, ол стационарлық үлгідегі ұйым басшысында сақталады жəне 
қызметтерді алушылар мен келушілердің бірінші талабы бойынша беріледі.

 Шағымдар мен ұсыныстар кітабын стационарлық үлгідегі ұйымның 
басшысы апта сайын, ал уəкілетті орган ай сайын қарайды.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 1-қосымша

 Нысан

 Облыстық жəне республикалық маңызы бар ауданның, қаланың 
(астананың) жұмыспен қамту əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы
 _______________________________________________________________ 

 (облыстық жəне республикалық маңызы бар ауданның, қаланың 
(астананың) жұмыспен қамту əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

басшысының Т.А.Ə. (бар болса)
 
Жеке басты куəландыратын құжаттың № ___ «___» ______20 __ жылы 

берілді
 Тіркелген жері_________________________________________________
 Тұратын жері___________________________________________________
 Туған жері_____________________________________________________
 Туған күні «___» _________ ____ жыл
 Жəрдемақының түрі мен мөлшері__________________________________
 Мүгедектік санаты______________________________________________
 Туыстары (заңды өкілдері)______________________________________
 ______________________________________________________________

 (туыстық қатынасы, жасы, əлеуметтік мəртебесі, тұратын мекенжайы, 
 байланыс телефоны)

 
ӨТІНІШ

 _____________________________________________________________ 
   (қызметтерді алушының Т.А.Ə. (бар болса) 
 стационарлық жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж 
 болғандықтан, 
 _______________________________________________________ 
 (стационарлық үлгідегі ұйымның атауы)
 тұрақты/уақытша (керегін сызу) тəулік бойы тұруға қабылдауды сұраймын.
 Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
 1) _______________________ 2) _________________________

 3) _______________________ 4) _________________________
 5) _______________________ 6) _________________________
 7) _______________________ 8) _________________________
 9) _______________________ 10) ________________________
 
Стационарлық үлгідегі ұйымдарда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуге 

құжаттар ресімдеуге қажетті менің дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге 
келісім беремін.

 Стационарлық үлгідегі ұйымға қабылдау, онда ұстау, одан ауыстыру, 
шығару шарттарымен жəне ішкі тəртіп қағидаларымен таныстым.

 20 ___ жылғы «___» ____________________________________________ 
                                        (Өтініш иесінің Т.А.Ə. (бар болса) жəне қолы) 
 
Құжаттарды қабылдаған__________________________________________ 
       (Т.А.Ə. (бар болса), лауазымы, қолы) 
20 __ жылғы «___» _________

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 2-қосымша

 
Нысан

 МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТА
 ____________________________________________________________ 
         (медициналық ұйымның атауы) 
 Т.А.Ə. (бар болса) ____________________________________________ 
 Туған күні «____» _________ 20 ___ жыл 
 Үйінің мекенжайы _____________________________________________
 Қысқаша анамнез (бастан өткерген аурулар жөнінде, дəрілік препараттарды, 
 азық-түлікті көтере алмаушылық жəне тағы басқа): 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 Медициналық тексеру (негізгі жəне ілеспелі диагнозды, асқынудың орын 
алғандығын,  бұрын болған аурулар туралы мəліметтерді көрсету қажет): 

 хирург ______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 невропатолог ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 психиатр ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 окулист _____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 отоларинголог _______________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 дерматовенеролог ____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 фтизиатр (флюрография мəліметтерінің болуы міндетті) ____________ 
 ____________________________________________________________ 
 терапевт/педиатр_____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 эпидемиологиялық ортасы туралы қорытынды ____________________ 
 ____________________________________________________________
 Көрсеткіштер бойынша: 
 стоматолог __________________________________________________ 
 эндокринолог ________________________________________________ 
 кардиолог ___________________________________________________ 
 ортопед _____________________________________________________ 
 нарколог ____________________________________________________ 
 онколог _____________________________________________________ 
 гинеколог (уролог) ____________________________________________
 Зертханалық зерттеулердің нəтижелері: 
 қанның жалпы анализі_________________________________________ 
     (мерзімі, нəтижесі) 
 АИТВ инфекциясына қанның анализі ____________________________ 
      (мерзімі, нəтижесі) 
 сифилиске қанның анализі _____________________________________ 
      (мерзімі, нəтижесі) 
 зəрдің жалпы анализі _________________________________________ 
     (мерзімі, нəтижесі) 
 нəжіс жұғындарын гельминттер жұмыртқасына паразитологиялық зерттеу 
 ____________________________________________________________ 
        (мерзімі, нəтижесі) 
 нəжіс жұғындарын ішек таяқшасына бактериологиялық зерттеу 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 менингококк инфекциясына зертқаналық зерттеу 
 ____________________________________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдар үшін: 
 əйелдердің қынап жағындысы __________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 ерлердің уретральды жағындысы _______________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі)
 Дəрігерлік-консультативтік комиссия төрағасының қорытындысы 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 (стационарлық үлгідегі ұйымда болуға медициналық қарсы
көрсетілімдер бар ма) 

 М.О. 
 Медициналық ұйымның басшысы: ________________________________ 
      (Т.А.Ə. (бар болса), қолы) 
 20___ жылғы «___» ___________

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 3-қосымша

 Стационарлық үлгі дегі ұйымдарға арналған киімдердің, аяқ 
киімдердің, төсек жабдықтары мен жеке гигиеналық заттардың, 
сондай-ақ олардың тозу мерзімдерінің ең төмен нормалары

№ Атауы Өлшем 
бірлігі 

Балаларға жəне 
ТҚА бұзылған 
балаларға

Он сегіз жастан 
асқан адамдарға, 
мүгедектер мен 

қарттарға
Норма Мерзімі 

(жыл)
Норма Мерзімі 

(жыл)
Төсек-орын жабдықтары

1 Ақ жайма дана 3 1 3 1
2 Сейсеп дана 3 1 3 1
3 Жастық тысы дана 4 1 4 1
4 Матрац (оның ішінде 

басылып қалмайтын 
матрац)

дана 1 2 1 3/2*

5 Жастық дана 1 2 1 3
6 Көрпе дана 1 2 2 3
7 Жамылғы дана 1 4 1 4
8 Вафельді сүлгілер дана 4 1 4 1
9 Түкті сүлгілер дана 2 1 2 1

Бөлмелерге арналған заттар (қажеттілік болса)**
10 Резина клеенка дана қажеттігіне қарай 1 тоқсанда
11 Əйелдерге арналған 

сіңіргіш төсемелер
дана 16 айына 16 айына

Санитариялық-гигиеналық заттар**
12 Дəрігердің тағайындауы 

бойынша жаялықтар: 
мүгедекке ОЖБ сəйкес 
нормаларға қосымша; 
ОЖБ жоқ паллиативті 
көмек палаталарында 
(бөлімінде) жатқан 
қарттарға

дана 
дана

2 күніне 2 4 күніне 
күніне

13 Дастархан дана 1 1 1 1
14 Үстелге арналған 

майлық орамалдар
дана 4 1 4 1

 
Ескертпе:
 * 4-тармақтағы бірінші сан жалпы бөлі м үшін орындау мерзімін, ал екінші 

сан ауыр науқастар үшін орындау мерзімін көрсетеді;
 ** бөлмелерге арналған заттардың (қажеттілік болса) жəне санитариялық-

гигиеналық заттардың нормативтері балаларға, он сегіз жастан асқан 
адамдарға, мүгедектерге жəне ОЖБ жоқ паллиативті көмек палаталарында 
(бөлімінде) жатқан қарттарға ғана қолданылады.

 Стационарлық үлгідегі ұйымдарда балаларға, он сегіз жастан асқан 
адамдарға, мүгедектер мен қарттарға киім мен аяқ киім мынадай көлемде 
беріледі:

№ Атауы Өл-
шем 
бірлігі 

Балаларға (пси-
хоневроло-
гиялық ауыт-
қулары бар)

Он сегіз жастан 
асқан адам дар-
ға, мүгедек тер 
мен қарттарға

Норма Мерзімі 
(жыл)

Норма Мерзімі 
(жыл)

Киім
1 Пальто немесе куртка дана 1 2 1 3
2 Плащ немесе жел 

өткізбейтін күрте
дана 1 2 1 2

3 Жүн матадан тігілген 
костюм

дана 1 2 1 3

4 Мақта матадан тігілген 
костюм

дана 1 1 1 1

5 Спорттық костюм дана 1 1 1 1
6 Шалбар немесе джинсы дана 3/4* 1 4 1
7 Көйлек, сарафан немесе 

халат
дана 3/4* 1 4 1

8 Жүн матадан тігілген 
юбка

дана 1 2 1 2

9 Мақта матадан тігілген 
юбка

дана 3/4* 1 2 1

10 Мақта матадан тігілген 
блузка

дана 2 1 2 1

11 Свитер, жекет, жемпір, 
кофта немесе трикотаж 
жаймадан тігілген желет

дана 1 2 4 2

12 Трико дана 2 1 2 1
13 Футболка дана 3 1 3 1
14 Мақта матадан тігілген 

кеудеге киетін жейде
дана 3/4* 1 3/4** 1

Іш киім
15 Трусы немесе панталон дана 6/4* 1 4/8** 1
16 Түнде киетін жейде 

немесе пижама
дана 2/3* 1 2/3** 1

17 Майка дана 2 1 3 1
18 Мақта матадан жəне 

иілімді трикотаж 
жаймадан тігілген 
киім-кешек бұйымы 
(бюстгальтер)

дана 2 1 4 1

19 Кальсондар дана - - 2 1
20 Гамаштар дана 1 1 1 1

Орамал-шарф бұйымдары мен бас киімдер
21 Шарф дана 1 1 1 1
22 Бөрі к немесе берет дана 1 2 2 2
23 Панама, фуражка 

немесе кепкалар
дана 1 1 1 1

24 Əйелдерді ң бас 
орамалы

дана 1 1 1 1

25 Тақия дана - - 1 2
26 Қолғап немесе биялай дана 1 1 1 1
27 Жүн орамал (жартылай 

жүн)
дана - - 1 1

28 Тоқыма шапка дана 1 1 1 1
Носки-шұлық бұйымдары

29 Колготки дана 6 1 6 1
30  Шұлық дана - - 12 1
31 Носки дана 6/12* 1 12/10** 1
32 Гольфы дана 3 1 - -

Аяқ киім
33 Қысқы еті к немесе 

киізден тігілген аяқ киім
дана 1 1 2 3

34 Пима дана 1 1 1 1
35 Маусымдық еті к дана 1 1 1 2
36 Қысқа еті к дана 1 1 1 2
37 Бəтеңке немесе туфли дана 1 1 1 1
38 Қысқа бəтеңке дана 1 1 1 1
39 Жалаңаяқ киетін аяқ киім 

немесе сандали
дана 2 1 1 1

40 Спорттық аяқ киім дана 1 1 1 1
41 Бөлмеде киетін тəпішке дана 3/4* 1 4 1
42 Сланцы дана 1 1 2 1

 
Ескертпе:
 1) * 6, 7, 9, 14, 15, 16, 31, 41-тармақтардағы бірінші сан – он төрт жасқа 

дейінгі балаларға арналған кию нормасын, екінші сан – он төрттен он сегіз 
жасқа дейінгі балаларға арналған кию нормасын көрсетеді;

 2) ** 14, 15, 16, 31-тармақтарда ересектерге арналған бірінші сан – ер-
кектерге арналған кию нормасын, екінші сан – əйелдерге арналған кию нор-
масын көрсетеді .

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

4-қосымша

 Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жəне он сегіз жастан асқан 
адамдарды стационарлық үлгідегі ұйымдарда оқыту ұзақтығы

 
Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жəне он сегіз жастан асқан адам-

дарды оқыту ұзақтығы барлық үлгідегі ұйымдарда олардың дағды деңгейі не, 
танымдық қызметі мен жас ерекшеліктеріне қарай құрылады:

 1) балалардың əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық 
қызметі ең төмен деңгейде болғанда сабақтың ұзақтығы 15 минутқа дейі н 
созылады;

 2) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі төмен 
деңгейде болғанда – 20 минутқа дейі н;

 3) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі қалыпты 
деңгейде болғанда – сабақ 30 минутқа дейі н;

 4) əлеуметті к дағдыларының, əлеуметтену жəне танымдық қызметінің 
деңгейі айтарлықтай төмендемеген жағдайда – 45 минутқа созылады.

 Академиялық сағаттың (45 минут) қалған уақытында балаларға жəне 
он сегіз жастан асқан адамдарға оқу жоспарының бағдарламасына жəне 
əр сабаққа əзірленген тақырыптық жоспарларға сəйкес дидактикалық жəне 
дамытуы ойындар өткізіледі .
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(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

 Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 238 бұйрығына 2-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығына 2-қосымша

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында жартылай стационарлық 
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Халықты əлеуметтік қорғау саласында стационарлық жағдайда арнау-

лы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты (бұдан əрі – Стандарт) «Арнаулы 
əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

  2. Осы Стандарт тəуліктің күндізгі уақытында ұзақ немесе уақытша (6 айға 
дейінгі мерзімге) болуға арналған мемлекеттік жəне мемлекеттік емес меншік 
нысанындағы жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда (бұдан əрі – жарты-
лай стационарлық үлгідегі ұйымдар) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетудің 
сапасын, көлемін жəне шарттарын белгілейді, мыналарға:

 1) психоневрологиялық ауытқулары бар бір жарым жастан он сегіз жасқа 
дейінгі мүгедек балаларға (бұдан əрі – балалар);

 2) тірек-қимыл аппараты бұзылған бір жарым жастан он сегіз жасқа дейінгі 
мүгедек балаларға (бұдан əрі – ТҚА бұзылған балалар);

 3) психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектерге 
(бұдан əрі – он сегіз жастан асқан адамдар);

 4) бірінші жəне екінші топтағы мүгедектерге (бұдан əрі – мүгедектер);
 5) егде жасына байланысты өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ 

адамдарға (бұдан əрі – қарттар) арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну, тоқтату 
(тоқтата тұру) шарттарын айқындайды.

 Жоғарыда көрсетілген санаттар бірлесіп қызметтерді алушылар деп 
аталады.

 2-тарау. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда арнаулы 
əлеуметтік қызметтерді ұсыну шарттары

  3. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда бюджет қаражаты есебінен 
арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы 
жəне Шымкент қалаларының халықты əлеуметтік қорғау саласындағы уəкілетті 
органдарының (бұдан əрі – уəкілетті органдар) жолдамалары бойынша 
қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойынша аудандардың, облыстық 
жəне республикалық маңызы бар қалалардың (астананың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімдері (бұдан əрі – жұмыспен қамту 
бөлімдері) арқылы жүзеге асырылады. 

  4. Арнаулы əлеуметтік қызметтер бюджет қаражаты есебінен ұсынылатын 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік емес меншік нысанындағы жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйым қызметтерді алушыларды қабылдауды шарт 
негізінде жүзеге асырады. 

 Қызметтерді алушыларға əзірленген мүгедекті оңалтудың жеке бағдарла-
масы (бұдан əрі – ОЖБ) бойынша бір уақытта екі жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымдарда бюджет қаражаты есебінен арнаулы əлеуметтік қызметтер 
алуға жол берілмейді.

  5. Арнаулы əлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін ұсыну үшін өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адам (отбасы) тұрғылықты жері бойынша жұмыспен 
қамту бөліміне мынадай құжаттарды беру жолымен жүгінеді:

 1) осы Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қызметтерді 
алушының жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған жəне əрекетке қабілетсіз 
адамдар үшін – заңды өкілінің (ата-анасының біреуінің, қамқоршының не-
месе қорғаншының, асырап алушы, баланы қабылдайтын ата-ана, патро-
нат тəрбиеші жəне 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – 
Кодекс) сəйкес қамқор болуды, білім беруді, тəрбиелеуді, баланың, он сегіз 
жастан асқан адамның құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын 
алмастырушы басқа да адамдардың) (бұдан əрі – заңды өкілі) жазбаша өтініші 
немесе медициналық ұйымның қолдаухаты;

 2) сəйкестендіру үшін қызметтерді алушының жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) бар жеке басын куəландыратын құжаты;

 3) осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 
картасы;

 Жұмыспен қамту бөлімі өтінішті қабылдау кезінде ЖСН бойынша «элек-
трондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың жəне (немесе) ұйым-
дардың ақпараттық жүйелеріне (бұдан əрі – ақпараттық жүйелер) мынадай:

 1) жеке басын куəландыратын құжат туралы;
 2) мүгедектікті белгілеу туралы;
 3) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасында (бұдан əрі – ОЖБ) 

əзірленген іс-шаралар туралы;
 4) он сегіз жастан асқан адамдар үшін - соттың адамды əрекетке қабілетсіз 

деп тану туралы шешімі (бар болса);
 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасына байланысты зейнетақы төлемдері 
н тағайындау туралы;

 6) Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі жəне оларға теңес-
тірілген адам мəртебесін растайтын мəліметтерді алу үшін сұрау салуды 
қалыптастырады.

 Ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда өтінішке мынадай 
құжаттар қоса беріледі:

 1) қызметтерді алушының ЖСН бар жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

 2) мүгедектік туралы анықтаманың көшірмесі (қарттар үшін мүгедектігі 
бар болса);

 3) ОЖБ-дан үзінді көшірме (қарттар үшін ОЖБ-сы бар болса);
 4) он сегіз жастан асқан адамдар үшін – соттың адамды əрекетке қабілетсіз 

деп тану туралы шешімінің көшірмесі (бар болса);
 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – зейнетақы куəлігінің көшірмесі;
 6) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері жəне соларға 

теңестірілген адамдар үшін – Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі 
жəне оларға теңестірілген адам мəртебесін растайтын куəліктің көшірмесі.

 Құжаттардың көшірмелері түпнұсқаларымен бірге ұсынылады, салыс-
тырып тексерілгеннен кейін медициналық картадан басқасы өтініш берушіге 
қайтарылады.

  6. Осы Стандарттың 5-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасы сəйкес 
болған жағдайда жұмыспен қамту бөлімінің маманы «Е-собес» автомат-
тандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – «Е-собес» ААЖ) өмірлік қиын 
жағдайда жүрген адамның (отбасының) өтінішіндегі деректерді енгізеді.

  7. Жергілікті атқарушы орган арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсыну тура-
лы шешім шығарғаннан кейін қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойын-
ша жұмыспен қамту бөлімі бір жұмыс күні ішінде уəкілетті органға жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымға жолдама беру туралы сұрау салуды жолдай-
ды. Сұрау салуды алған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде уəкілетті орган 
жұмыспен қамту бөліміне жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда кезектілік 
болмаған жағдайда жолдама не кезекке қою туралы хабарлама жібереді.

 Егер кезекке қою туралы хабарлама берілген күннен бастап бір айдан 
астам уақыт өтсе, онда жолдаманы ресімдеу кезінде жұмыспен қамту бөлімі 
қызметтерді алушыны медициналық тексеріп-қараудан қайта өту қажеттігі 
жəне осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 
картаны ұсыну туралы хабардар етеді. Қызметтерді алушыда медициналық 
қарсы көрсетілімдер болған жағдайда, жергілікті атқарушы органның арнаулы 
əлеуметтік қызметтер ұсыну туралы шешімі қызметтерді алушы онда меди-
циналық қарсы көрсетілімнің жоқ екені туралы куəландыратын осы Стандартқа 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық картаны ұсынғанға дейін 
тоқтатыла тұрады.

  8. Уəкілетті органнан жолдама алған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде 
қызметтерді алушының тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту бөлімі бюд-
жет қаражаты есебінен арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсынатын жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымға мынадай құжаттарды жолдайды:

 1) жергілікті атқарушы органның арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну 
туралы шешімі; 

 2) уəкілетті органның жолдамасы;
 3) осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 

картасы;
 4) ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда, осы Стандарттың 

5-тармағының 3 абзацында көрсетілген құжаттар.
  9. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері жəне соларға 

теңестірілген адамдарға арнаулы əлеуметтік қызметтер жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымдарда бірінші кезекте беріледі.

  10. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдар арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсетуі кезінде:

 1) қызметтерді алушылардың жеке басына қолсұғылмаушылық пен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

 2) қолайлы моральдық психологиялық жағдай жасау;
 3) қызметтерді алушыларға осы Стандартқа сəйкес сауықтыру жəне 

əлеуметтік-оңалту іс-шараларын өткізуге бағытталған қажетті арнаулы əлеу-
меттік қызметтер кешенін ұсыну арқылы жан-жақты көмек көрсету сақталады.

  11. Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын қызметтерді алушыларды бір 
жартылай стационарлық үлгідегі ұйымнан бір елді мекен шегіндегі басқасына 
ауыстыру уəкілетті органның келісімі бойынша қызметтерді алушының жаз-
баша өтініші, ал кəмелетке толмаған жəне əрекетке қабілетсіз адамдар үшін 
заңды өкілінің жазбаша өтініші бойынша жүзеге асырылады. Уəкілетті орган 
қызметтерді алушыны ауыстыру жүзеге асырылатын ұйымда бос орындар 
болған жағдайда, тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту бөлімі сұрау салу 
келіп түскен сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде ауыстыруға келісім береді.

  12. Қызметтерді алушылар мүгедек деп танылған жағдайда жұмыспен 
қамту бөліміне өтініш ұсыну жолымен «Е-собес» ААЖ-да тіркелуге жатады.

  13. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда арнаулы əлеуметтік қызмет-
тер көрсетуді тоқтату:

 1) қызметтерді алушылардың жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған 
жəне əрекетке қабілетсіз адамдар үшін – заңды өкілінің жазбаша өтініші;

 2) қызметтерді алушылардың жеке жоспарындағы оңалту іс-шараларының 
мерзімі өткен жағдайда жəне əрі қарай оңалту іс-шараларын өткізуге 
көрсетілімдердің болмауы негізінде;

 3) мүгедектік алынған немесе үшінші топ мүгедектігі белгіленген жағдайда;
 4) стационарлық жағдайда немесе үйде арнаулы қызметтер алған кезде;
 5) қызметтерді алушы ішкі тəртіп қағидаларын жүйелі түрде (үш реттен 

артық) бұзған кезде;
 6) ақылы арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну туралы шартты бұзған 

жағдайда;
 7) қызметтерді алушы қайтыс болған жағдайда жүзеге асырылады.
  14. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді қалпына келтіру осы Стан-

дарттың 2-тарауында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.
 Арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету осы Стандарттың 13-тармағының 

5) тармақшасында көзделген негіз бойынша тоқтатылған қызметтерді 
алушыларға арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсетуді қалпына келтіру 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік бір 
жыл асқаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

  15. Қызметтерді алушыда жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда болуға 
медициналық қарсы көрсетілім пайда болған жағдайда арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету уақытша тоқтатыла тұрады.

 Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді қалпына келтіру қызметтерді 
алушы жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда болуға медициналық қарсы 
көрсетілім болып табылатын сырқаттың болмауын растайтын медициналық 
құжатты ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.

  16. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді тоқтату жəне тоқтата тұру 
немесе басқа жартылай стационарлық үлгідегі ұйымға ауыстыру жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйым басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асыры-
лады жəне «Е-собес» ААЖ-да белгі қойылады.

 Бұл ретте шығару эпикризі, жартылай стационарлық үлгідегі ұйым 
мамандарының ұсынымдары ресімделеді, олар қызметтерді алушының не 
оның заңды өкілінің қолына беріледі.

  
3-тарау. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда арнаулы 

əлеуметтік қызметтерді көрсету сапасы мен көлемі
  17. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерге:
 1) денсаулық жағдайына байланысты өзін-өзі күтудің, оның ішінде 

төсектен тұру, төсекке жату, киіну жəне шешіну, жуыну, тамақ ішу, сусын ішу, 
дəретхананы немесе дəрет ыдысын пайдалану, қозғалып жүру, тісін неме-
се жағын күту, көзілдірік немесе есту аппаратын қолдану, тырнағын алу, ер 
кісілерге – сақал-мұртын алу сияқты күнделікті қарапайым процедураларды 
орындауға қабілетсіз қызметтерді алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне 
гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерді көрсету;

 2) жиһазбен жəне тұрмысқа бейімдеуді, оңалту, емдеу, білім беру, мəдени 
іс-шараларын ұйымдастыруға арналған мамандандырылған жабдықтармен 
жабдықталған орынжай беру;

 3) диеталық тамақтандыруды қоса алғанда, тамақ ұсыну;
 4) осы Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес көзделген көлемнен кем емес 

төсек жабдықтарын ұсыну;
 5) қызметтерді алушыларды үйден жартылай стационарлық үлгідегі ұйымға 

дейін жəне кері бағытта, сондай-ақ емдеуге, оқуға, мəдени іс-шараларға қатысу 
үшін тасымалдау кезінде көлік қызметтерін ұсыну;

 6) санитариялық-гигиеналық талаптарға сəйкес болу жағдайларын қолдау 
жөнінде қызметтер көрсету жатады.

  18. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) берілетін орынжайлар көлемі жəне көрсеткіштері (ғимарат пен орын-
жайдың жағдайы, олардың жайлылығы) бойынша санитариялық гигиеналық 
нормалар мен талаптарға сəйкес келеді жəне қызметтерді алушы лардың бо-
луына қолайлылықты қамтамасыз етеді.

 Қызметтерді алушыларды қабылдау жəне орналастыру олардың 
ауруларын, жағдайының ауырлығын, жасын, оларды жаңа жағдайға бейімдеу 
бойынша іс-шаралар жүргізу ескеріле отырып іске асырылады.

 Барлық қызметтік жəне өндірістік орынжайлар санитариялық нормалар 
мен қағидаларға, қауіпсіздік талаптарына, өртке қарсы талаптарға жауап 
береді, телефон байланысымен жабдықталады жəне коммуналдық-тұрмыстық 
жабдықталудың барлық құралдарымен қамтамасыз етіледі жəне қызметтерді 
алушыларға олардың талабы бойынша беріледі. Орынжайлар персоналдың, 
қызметтерді алушылардың денсаулығына жəне ұсынылатын қызметтердің 
сапасына кері əсер ететін əр түрлі факторлардың əсерінен қолайсыз жағдай-
лардан қорғалады.

 Оңалту іс-шараларын, емдеу-еңбек жəне білім беру қызметтерін, мəдени 
жəне тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру үшін ұсынылған орынжайлар 
көлемі, орналасқан жері жəне конфигурациясы бойынша қызметтерді 
алушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, жоғарыда көрсетілген іс-
шараларды өткізуді қамтамасыз етеді;

 2) жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда ұйым мамандарының ка-
бинеті қажетті жиһазбен жəне мамандандырылған жабдықтармен жабдық-
талады.

 Əрбір мамандандырылған кабинетке ерікті нысанда ресімделген паспорт 
толтырылады;

 3) қызметтерді алушылардың пайдалануына берілетін жиһаз, жабдық, 
төсек жабдықтары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын 
техникалық реттеу саласындағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға 
сəйкес келеді;

 4) қызметтерді алушыларға берілетін жиһаз бен төсек-орын жабдықтары 
қызметтерді алушылардың физикалық жай-күйін жəне жасын ескере отырып 
таңдалып, қазіргі заманғы дизайн талаптарына жауап береді;

 5) 4 сағаттан асатын режимде жұмыс істейтін жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымда сапалы тағамдардан əзірленетін, теңгерімділік пен калориялық 
талаптарына жауап беретін, санитариялық-гигиеналық талаптарға сəйкес 
келетін, қызметтерді алушының денсаулық жағдайы ескеріліп ұсынылатын 
ыстық, оның ішінде диеталық тағамдар беріледі.

 Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы маусымға қарай 
(көктем-жаз, күз-қыс) ағымдағы апталық мəзірді бекітеді;

 6) денсаулық жағдайына байланысты өзін-өзі күтудің қарапайым проце-
дураларын орындай алмайтын қызметтерді алушыларға жеке қызмет көрсету 
жəне гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерді көрсету, 
олардың денсаулығына қандай да бір зиян, физикалық немесе моральдық 
азап жəне қолайсыздық тудырмай орындауды қамтамасыз етеді (мұндай 
қызметтерді көрсету кезінде қызметтер көрсетуші персонал қызметтерді 
алушыларға ерекше сыпайылылық танытуы қажет);

 7) жеке жəне əлеуметтік мəртебесін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін 
қол шеберлігі жəне қолынан келетін еңбек дағдыларын қалыптастыру үшін 
қызметтерді алушының сырқатының жəне (немесе) мүгедектігінің сипаты, 
физикалық жай-күйі ескеріліп тиісті жағдай жасалады жəне тəрбиелеу əрі оқыту 
процесінде оларға қажетті жайлылықты қамтамасыз етеді;

 8) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды өзіне-өзі қызмет 
көрсету дағдыларына, тұрмыстық бағдарлау (ас əзірлеу, дастархан жасау, 

ыдыс жуу, бөлмені (орынжайды) күту жəне тыныс-тіршілігі қажетті дағдылар) 
негіздеріне үйрету үшін қажетті техникамен жəне жиһазбен жабдықталған 
əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау кабинеттері құрылады;

 9) қызметтерді алушыларды емдеу, үйрету, мəдени іс-шараларға 
қатыстыру үшін автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде автокөлік 
құралдарын пайдалану нормативтері мен қағидалары, жол жүру қауіпсіздігінің 
талаптары сақталады.

  19. Əлеуметтік-медициналық қызметкерлерге: 
 1) медициналық-əлеуметтік тексеруді ұйымдастыру жəне жүргізу (қажет 

болған кезде денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын тарта отырып);
 2) дəрігерге дейін көмек көрсету;
 3) медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуге жəрдемдесу;
 4) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу;
 5) емдеуші дəрігердің қорытындысы бойынша дəрілік заттармен жəне 

медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу;
 6) ОЖБ-ға сəйкес санаторий-курорттық емдеумен, техникалық көмекші (ор-

нын толтырушы) құралдармен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
етуге жəрдемдесу;

 7) қызметтерді алушыларды техникалық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдарды жəне міндетті гигиеналық құралдарды пайдалануға үйрету;

 8) əлеуметтік-медициналық мəселелер, оның ішінде жасына байланысты 
бейімделу мəселесі жөнінде консультация беру;

 9) профильді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымдарындағы 
мамандардың медициналық консультация беруіне жəрдемдесу;

 10) денсаулыққа байланысты процедураларды (дəрі қабылдау, дəрі тамызу 
жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімде) жүргізу;

 11) емдік-дене жаттығулар жасауға көмек көрсету;
 12) кезеңдік медициналық-əлеуметтік зерттеп тексеру (қажет болған кез-

де денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын тарта отырып), оңалтудың 
медициналық бөлігінің жеке жоспарын əзірлеу жəне дəрігердің тағайындауына 
сəйкес медициналық рəсімдерді жүргізу;

 13) қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескере отырып күтім 
көрсетуді қамтамасыз ету;

 14) емдеу-сауықтыру іс-шараларын, оның ішінде денсаулық сақтау 
ұйымдарында ұйымдастыру;

 15) əлеуметтік-медициналық сипаттағы оңалту іс-шараларын, оның ішінде 
дəрі-дəрмексіз терапия қызметтерін жүргізу;

 16) ТҚА бұзылған балаларға жəне мүгедектерге дене шынықтыру 
жаттығуларын орындауда көмек көрсету жатады.

  20. Əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) қызметтерді алушылардың əлеуметтік-медициналық қызметтер алуы-
на көмек көрсету олардың ауруының сипатын, медициналық көрсетілімдерін, 
физикалық жəне писхикалық жағдайын ескеріп, қызметтердің уақтылы жəне 
қажетті көлемде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

 2) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген барлық медициналық процеду-
ралар мен іс-шаралардың толық, жоғары сапалы жəне уақтылы орындалуын 
қамтамасыз етеді;

 3) дəрігерге дейін көмек көрсетуді ұйымдастыру уақтылы көрсетіледі 
жəне алғашқы диагнозды айқындауға, дəрі-дəрмекті дұрыс таңдауды жəне 
алуды, шақыртылған дəрігер келгенше оларды қабылдау тəртібін айқындауды 
қамтамасыз етеді;

 4) əлеуметтік-медициналық мəселелер жөнінде консультация беру 
қызметтерді алушыларға, олардың алдында тұрған нақты əлеуметтік меди-
циналық проблемаларды (тамақтану жəне тұрғын үй гигиенасы, артық салмақ-
тан, зиянды əдеттерден арылу, əр түрлі аурулардың алдын алу, психо-
сексуалдық консультация беру, жасына байланысты бейімделу, жасына бай-
ланысты өзгерістер жəне медициналық сипаттағы сұрақтары) дұрыс түсінуге 
жəне шешуге білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

 Қызметтерді алушылармен зиянды əдеттердің алдын алу жəне олардан 
арылу, мүгедектерді отбасы құруға жəне баланың туылуына дайындау жөнін-
дегі жеке жұмыс зиянды əдеттердің (алкоголь ішу, есірткі пайдалану, темекі 
шегу жəне т.б.) қауіптілігін, олар əкеп соғатын кері нəтижелерді түсіндіруге 
бағытталған жəне нақты жағдайға байланысты бұл əдеттердің алдын алу 
немесе олардан құтылу бойынша қажетті ұсынымдар беріледі;

 5) емдеу-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру қамқорлықтағы адамның 
соматикалық жай-күйін, олардың жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін еске-
ре отырып жүргізіледі;

 6) медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуге жəрдемдесу, қызметтерді 
алушыларға организм функциясының тұрақты бұзылуын тудырған тыныс-
тіршілігінің шектелуін бағалау негізінде əлеуметтік қорғау шараларына қажет-
тілікті айқындау мақсатында куəландырудан өту үшін құжаттарды дайындауда 
көмек көрсету;

 7) оңалту іс-шараларын жүргізу қызметтерді алушының денсаулық 
жағдайын ескере отырып жүзеге асырылады, ол үшін оңтайлы əлеуметтік 
ортаға бағдарлауға жəне əлеуметтік-тұрмыстық бейімдеуге бағытталған меди-
циналық іс-шаралар кешенін орындауды қамтамасыз етеді;

 8) емдік-дене жаттығуларын орындауға көмек қызметтерді алушылардың 
денсаулығын нығайту үшін жүйелі орындау мақсатында олардың қолжетімді 
жəне денсаулыққа қауіпсіз дене шынықтыру жаттығулары кешенін меңгеруін 
қамтамасыз етеді;

 9) протездік-ортопедиялық көмекті жəне техникалық көмекші (орнын тол-
тырушы) құралдарды алуға жəрдемдесу қызметтерді алушының практикалық 
қажеттіліктеріне сəйкес жүзеге асырылады;

 10) техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен міндетті 
гигиеналық құралдарды пайдалануды үйрету қызметтерді алушылардың осы 
құралдарды өздігінен пайдалана алу практикалық дағдыларын дамытады;

 11) қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымдарда күтуді қамтамасыз ету қызметтерді алушы-
ның денсаулық жағдайын күнделікті бақылау (дене ыстығын, артериалдық 
қысымын өлшеу жəне аурудың болу немесе болмауын анықтауға бағытталған 
рəсімдер), емдеуші дəрігерлердің тағайындауына сəйкес дəрі-дəрмек беру, 
қызметтерді алушының қозғалуына (қажет болғанда) көмектесу сияқты 
қызметтерді қамтиды; 

 12) денсаулыққа байланысты процедураларды (дəрі қабылдау, дəрі тамызу 
жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімдер) жүргізу қызметтерді 
алушыларға қандай да бір зиян келтірмей аса ұқыптылықпен жəне сақтықпен 
жүзеге асырылады;

 13) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрілік заттармен жəне меди-
циналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу қызметтерді 
алушылардың ауруларын уақтылы алдын алуға жəне жоюға мүмкіндік береді;

 14) профильді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымдары 
мамандарының медициналық консультация беруіне жəрдемдесу қызметтерді 
алушыларға алдын ала диагноз қоюды қамтамасыз етуге көмектеседі.

  21. Əлеуметтік-психологиялық қызметтерге:
 1) тұлғаны психологиялық диагностикалау жəне тексеру;
 2) əлеуметтік-психологиялық патронаж (жүйелі бақылау);
 3) мүгедектермен жəне қарттармен психологиялық алдын алу жұмыстарын 

жүргізу;
 4) психологиялық консультация беру;
 5) шұғыл психологиялық көмек (оның ішінде телефон арқылы);
 6) қызметтерді алушыларға психологиялық көмек көрсету, оның ішінде 

əңгімелесу, қарым-қатынас жасау, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке ын-
таландыру;

 7) психологиялық тренинг;
 8) қызметтерді алушыларды психологиялық түзеу;
 9) қолайлы психологиялық климатты қамтамасыз ету, келіспеушілік жағдай-

лардың алдын алу жəне жою үшін отбасы мүшелеріне психологиялық көмек 
көрсету жатады.

  22. Əлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) психологиялық консультация беру қызметтерді алушыларға жанжалдың 
алдын алу жəне жою үшін ішкі ресурстарын ашу, тұлғааралық қарым-
қатынастарды жақсарту бойынша білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

 Психологиялық консультация беру қызметтерді алушыдан алынған 
ақпарат жəне туындаған əлеуметтік-психологиялық проблемаларды онымен 
талқылау, негізінде оған ішкі ресурстарды ашуға жəне жұмылдыруға əрі осы 
проблемаларды шешуге көмектеседі;

 2) əңгімелесу, қарым-қатынас жасау, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке 
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ынталандыру, өмірлік тонусын психологиялық қолдау қызметтерді алушы-
лардың психикалық денсаулығын нығайтуды, олардың стреске төзімділігін 
арттыруды жəне психикалық қорғауды қамтамасыз етеді;

 3) қызметтерді алушыладың психологиялық диагностикасы жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы бекітетін психодиагностикалық па-
кет негізінде жүзеге асырылады.

 Психологиялық диагностика қызметтерді алушылардың мінез-құлқындағы 
жəне айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста ауытқушылықтарға əсер 
ететін оның психикалық жағдайын жəне қызметтерді алушылардың жеке 
тұлғалық ерекшелігін анықтау мен талдаудың нəтижесі бойынша түзету іс-
шараларын жүргізудің болжамын жасау жəне ұсынымдарды əзірлеу үшін 
қажетті ақпарат береді;

 4) белсенді психологиялық ықпал ретіндегі психологиялық түзету қамқор-
лықтағы адамдардың жүріс-тұрысындағы, эмоционалдық жай-күйіндегі 
ауытқушылықтарды (оның ішінде жекелеген адамдардың эмоционалдық 
жауап қайтару жəне мінез стереотипінің жайсыз формалары, жайсыз қарым-
қатынастарды) жеңуді немесе бəсеңдетуді қамтамасыз етеді, бұл аталған 
көрсеткіштерді жас нормалары мен əлеуметтік орта талаптарына сəйкес 
келтіруге мүмкіндік береді;

 5) белсенді психологиялық ықпал ретіндегі психологиялық тренингтердің 
психологиялық жара салу жағдайларының, нервтік-психологиялық шиеленіс-
тердің салдарын жоюда, тұрмыс-тіршіліктің бейəлеуметтік нысанын жеңуші 
адамдарды əлеуметтік құнды нормаларға дағдыландырудағы, өзгермелі 
жағдайларға бейімделу үшін тұлғалық алғышарттарды қалыптастырудағы 
тиімділігімен бағаланады;

 6) шұғыл психологиялық көмек: қызметтерді алушыларға дереу психоло-
гиялық консультация беруді, дағдарыс жағдайынан шығу үшін олардың физи-
калық, рухани, тұлғалық, зияткерлік ресурстарын жұмылдыруға, туындаған 
проблемаларды өздігінен шешу жəне қиындықтарды жеңу, өзіне деген сенімін 
нығайту үшін қолдануға болатын құралдардың диапазонын кеңейтуге жəр-
демдесуді қамтамасыз етеді;

 7) əлеуметтік-психологиялық патронаж қызметтерді алушыларды жүйелі 
бақылау негізінде психикалық жайсыздық, тұлғалық (тұлғаішілік) немесе тұлға-
аралық жанжалды жəне қызметтерді алушылардың өмірлік қиын жағдайын ау-
ырлататын жағдайларды уақтылы анықтауды жəне оларға осы сəтте қажетті 
əлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 8) психологиялық алдын алу жұмыстары мүгедектер мен қарттарда психо-
логиялық білімге жəне оларды өзін түзеу жəне өз проблемаларымен жұмыс 
жүргізу үшін пайдалану ықыласына қажеттігін қалыптастыруға, тұлғаның əрбір 
жас кезеңінде толыққанды психикалық дамуы үшін жағдай жасауға, тұлғалық 
қалыптасуда жəне дамуда болатын бұзушылықтарды уақтылы алдын алуға 
мүмкіндік туғызады;

 9) қызметтерді алушылардың отбасы мүшелеріне психологиялық көмек 
көрсету отбасында қызметтерді алушының денсаулығы мен психикасына кері 
əсер ететін жанжалдардың жəне стресс жағдайларын алдын алуға бағытталған.

  23. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда балаларға, ТҚА бұзылған 
балаларға, он сегіз жастан адамдарға ұсынылатын əлеуметтік-педагогикалық 
қызметтерге:

 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру;
 2) балалардың дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттеріне сəйкес ар-

наулы оқу бағдарламалары бойынша білім алуына жəрдемдесу;
 3) ТҚА бұзылған балалардың жалпы білім беретін мектептерде, техника-

лық жəне кəсіптік ұйымдарда білім алуына жəрдемдесу;
 4) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды тұрмыстық 

бағдарлану негіздеріне жəне қол еңбегі машығына үйрету;
 5) өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, жеке гигиена, тұрмыста жəне 

қоғамдық орындарында өзін-өзі ұстауды, өзін-өзі бақылауды, қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыру жөніндегі қызметтер;

 6) баланың, оның ішінде ТҚА бұзылған баланың жəне он сегіз жастан асқан 
адамның жеке тұлғасына, даму деңгейіне педагогикалық жəне түзеу-дамыту 
диагностикасын жəне зерттеуді жүргізу; 

 7) балаларды, оның ішінде ТҚА бұзылған балаларды педагогикалық түзеу;
 8) балаларды дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттерін ескере оты-

рып, оларды арнаулы оқу бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру;
 9) есту қабілеті бұзылған балалар мен мүгедектерді, сондай-ақ олардың 

ата-анасы мен басқа да мүдделі адамдарды ымдау тілін үйретуіне жəрдемдесу;
 10) ымдау тіліне аудару жөніндегі қызметтер жатады.
  24. Əлеуметтік-педагогикалық қызметтер ұсыну сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру қызметтерді алушыларға 

олардың алдында тұрған əлеуметтік-педагогикалық проблемаларды шешуде 
білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 2) тұлғаны педагогикалық диагностикалау жəне зерделеу заманауи аспап-
тарды, аппаратураны, тестілерді пайдалана отырып жүргізіледі жəне бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды, он сегіз жастан асқан адамдарды тұлғалық 
жан-жақты зерттеу негізінде күйзеліс немесе жанжалдық жағдайға ұшыраған 
қызметтерді алушыға белгіленген диагнозға сəйкес тиімді педагогикалық 
көмек көрсету, балалардың, ТҚА бұзылған балалардың, он сегіз жастан асқан 
адамдардың зияткерлік дамуын айқындау, олардың бейімділігін зерттеу үшін 
жай-күйінің объективті бағасын береді;

 3) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды оқытуды ұйымдастыру 
білім беру саласындағы уəкілетті орган бекіткен арнайы оқу бағдарламалары 
бойынша жүзеге асырылады.

 Сондай-ақ, жеке қажеттіліктер негізінде əзірленетін авторлық бағдар-
ламалар (үлгілер) бойынша қызметтерді алушылардың өзіне-өзі қызмет көр-
сету, жеке гигиена дағдыларын, қозғалу, сенсорлық жəне когнитивтік дағды-
ларын қалыптастыру бойынша қызметтер жүзеге асырылады.

 Авторлық бағдарламалар (модельдер) сол немесе өзге қызметтерді 
алушыны тəрбиелеу дағдыларын немесе оқу материалдарын қабылдау жəне 
игеру қабілетін ескере отырып жасалады;

 4) əлеуметтік дағдыларды қалыптастыру жəне түзеу-дамыта оқытуды 
жүргізу үшін балаларды, ТҚА бұзылған балалар мен он сегіз жастан асқан 
адамдарды, олардың жас ерекшеліктерін (бір жарым жастан бес жасқа дейін, 
алты жастан сегіз жасқа дейін, тоғыз жастан он үш жасқа дейін, он төрт жастан 
он сегіз жасқа дейін, он сегіз жастан жиырма үш жасқа дейін жəне қажетіне 
қарай одан үлкен), əлеуметтік дағдыларын, когнитивтік дағдыларын ескеріп, 
толықтыра отырып топтарға бөлу жүргізіледі:

 өзіне-өзі қызмет көрсетудін жəне жеке гигиенаның қарапайым дағдылары 
болмаған кезде (өздігінен жүріп-тұра алмайтын жəне өздігінен тамақтана 
алмайтын), үнемі бөгде адамның күтіміне мұқтаж – алты адамнан асырмай;

 қалыптасқан (ішінара қалыптасқан) өзіне-өзі қызмет көрсету жəне жеке 
гигиена дағдылары болған кезде, үнемі бөгде адамның бақылауына мұқтаж 
–сегіз адамнан асырмай;

 қалыптасқан (ішінара қалыптасқан) тұрмыстық дағдылары болған кезде 
– он адамнан асырмай;

 қалыптасқан қолмен жұмыс істей алу дағдылары болған кезде – он екі 
адамнан асырмай таратып бөлу (еңбек бағдарын беру бағдарламасын іске 
асыруға арналған топ алты адамнан тұратын кіші топтарға бөлінеді).

 Балалардың, ТҚА бұзылған балалар мен он сегіз жастан асқан адамдардың 
оқыту нысанын айқындауды жəне оқу бағдарламасының типімен білім алуға 
жəрдемдесуды жəне олардың əлеуметтік-педагогикалық бейімсізденуін, 
білім деңгейін, физикалық жəне психикалық жай-күйін ескеріп оқытуды 
ұйымдастыруға тəжірибелік көмек көрсетуді қамтиды;

 5) тұрмыстық бағдарлану негіздеріне үйрету көрнекі жəне тиімді болып 
табылады, оның нəтижелері бойынша қызметтерді алушылар тамақ пісіру, 
киімді усақ жөндеу, тұрғын жайды күту, аумақты жинау жəне жабдықтау сияқты 
тұрмыстық рəсімдерді толық көлемде игереді;

 6) педагогикалық түзеу ата-анаға жіберген педагогикалық қателерін не-
месе отбасында балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жаралайтын жанжал 
жағдайын жоюға жəне түзетуге, сондай-ақ ата-аналардың барабар емес 
нұсқамаларын жəне балаларды тəрбиелеу кезіндегі мінез-құлқын түзетуде 
білікті жəне тиімді педагогикалық көмек көрсетуді (əңгімелесу, түсіндіру, 
ұсынымдар жəне т.б. түрінде) қамтамасыз етеді;

 7) ымдау тілін үйретуге жəрдемдесу жəне ымдау тіліне аудару қызметтері 
қызметтерді алушылардың жартылай стационарлық үлгідегі ұйым маманда-
рымен өзара байланысын белгілеуге ықпал етеді.

 8) жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдардың балаларға, ТҚА бұзылған 
балаларға, он сегіз жастан асқан адамдарға сабақ өткізу ұзақтығы осы 
Стандартқа 4-қосымшада көрсетілген.

  25. Əлеуметтік-еңбек қызметтеріне:

 1) қызметтерді алушыларда бар еңбек дағдыларын зерттеу жөніндегі іс-
шаралар жүргізу;

 2) емдеу-еңбек қызметтерін жүргізу;
 3) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау;
 4) мүгедектерді кəсіптік оңалту;
 5) профиль бойынша еңбек дағдыларын қалыптастыру;
 6) қарт адамдарда жəне он сегіз жастан адамдарда жоғалтқан тұрмыстық 

дағдыларын қайта қалпына келтіру жөніндегі қызметтер;
 7) жеке дене жəне ақыл-ой қабілеттеріне сəйкес кəсіп алуға жəрдемдесу 

жатады.
  26. Əлеуметтік-еңбек қызметтерін көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) еңбек дағдыларын, білім мен шеберлікті қалыптастыру мақсатында 

он сегіз жастан асқан адамдарға, мүгедектерге жəне қарттарға жеке 
қажеттіліктерінің негізінде қызметтерді алушылардың тұлғалық жəне əлеуметтік 
мəртебесін қалпына келтіруге мүмкіндік туғызатын қолжетімді кəсіптік дағды-
ларға үйрету іс-шараларына белсене қатысуын қамтамасыз ететін еңбек 
қызметінің түрлері тағайындалады;

 2) емдеу-еңбек қызметтерін жүргізу арнайы ұйымдастырылған кабинет-
терде (шеберханаларда) жүзеге асырылады жəне жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымда қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп, 
оларды тіршілік-тынысының түрлі нысандарына қатыстыруға мүмкіндік беретін 
жағдайларды жасауды қамтамасыз етеді;

 3) мүгедектерді кəсіптік оңалту арнайы ұйымдастырылған кабинеттерде 
(шеберханаларда) жүзеге асырылады жəне жартылай стационарлық үлгідегі 
ұйымда қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп, оларды 
тіршілік-тынысының түрлі нысандарына қатыстыруға мүмкіндік беретін жағдай-
ларды жасауды қамтамасыз етеді;

 4) он сегіз жастан асқан адамдарда, мүгедектерде шамасы келетін еңбек 
дағдыларын қалыптастыру сондай-ақ қарт адамдарда жəне он сегіз жастан 
асқан адамдарда жоғалтқан тұрмыстық дағдыларды қайта қалпына келтіру 
үшін фронтальды жəне жеке сабақтар ұйымдастырылады;

 5) қолжетімді кəсіптік дағдыларды оқыту, тұлғалық жəне əлеуметтік 
мəртебесін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар арнайы жабдықталған ка-
бинеттерде жүргізіледі;

 6) мүгедектерді кəсіптік оңалту олардың кəсіптік дағдыларын қалпына 
келтіруге жəне жаңа кəсіптерді игеруіне барынша мүмкіндік туғызады;

 7) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау оларға кəсіп 
таңдауға көмектесе алатын іс-шаралармен ілеседі;

 8) кəсіп алуға жəрдемдесу кезінде қызметтерді алушының жеке физикалық 
жəне ақыл-ой қабілеттері, оның таңдаған кəсібі бойынша жұмыс істеу ықыласы 
ескеріледі;

 9) қызметтерді алушыларда бар еңбек дағдыларын зерттеу жөніндегі іс-
шаралар олардың жеке ерекшеліктері, мүмкіндіктерінің шектелу дəрежесі, 
психикалық жəне физикалық жай-күйі ескеріліп жүргізіледі.

  27. Əлеуметтік-мəдени қызметтерге:
 1) мерекелер мен тынығу іс-шараларын ұйымдастыру;
 2) клуб жəне үйірме жұмыстарын ұйымдастыру;
 3) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына, мəдени іс-шараларға 

қатысуға тарту жатады.
  28. Əлеуметтік-мəдени қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) мерекелер, мерейтойлар, туған күндер өткізу, экскурсияларға, театр-

ларға, кинотеатрларға, көрмелерге, концерттерге бару жəне əр түрлі мəдени, 
тынығу іс-шаралары жартылай стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы бекіт-
кен тоқсандық жоспар бойынша жүзеге асырылады;

 2) көркемөнерпаздар үйірмелерін ұйымдастыру қызметтерді алушылардың 
əлеуметтік-мəдени жəне рухани қажеттілігін қанағаттандыруға, қарым-қатынас 
аясының кеңеюіне бағытталған;

 3) қызметтерді алушыларды концерттік бағдарламалар мен өткізілетін іс-
шаралардың сценарийлерін əзірлеуге қатыстыру қызметтерді алушылардың 
жалпы жəне мəдени ой-өрісінің кеңеюіне, шығармашылық белсенділігінің ар-
туына мүмкіндік туғызады;

 4) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына қатыстыру жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйым ұжымының қоғамдық өміріне қатысу арқылы əлеу-
меттік жəне коммуникативтік байланыстарды дұрыстауға мүмкіндік туғызады.

  29. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда көрсетілетін əлеуметтік-
экономикалық қызметтерге:

 1) «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша жəне асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар 
туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы 
мемлекеттік жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі, «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі, «Балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңдарына жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тиесілі жеңілдіктерді, жəрдем-
ақыларды, өтемақыларды, алименттерді жəне тиісті төлемдерді алуға, тұрғын 
үй жағдайларын жақсартуға жəрдемдесу;

 2) қарттар мен мүгедектерге, сондай-ақ балаларды тəрбиелеп отырған 
жəне он сегіз жастан адамдарды күтуді жүзеге асыратын отбасыларға өзін-өзі 
қамтамасыз ету жəне отбасының материалдық жағдайын жақсарту мəселелері 
бойынша консультация беру жатады.

  30. Əлеуметтік-экономикалық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) қызметтерді алушыларға тиесілі жеңілдіктер, жəрдемақылар, өтем-
ақылар мен тиісті төлемдерді алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылар 
үшін мүдделі мəселелерді шешуде уақтылы, толық, білікті жəне тиімді көмек 
көрсетуді қамтамасыз етеді;

 2) өзін-өзі қамтамасыз ету жəне материалдық жағдайын жақсарту 
жөнінде консультация беру қызметтерді алушыларға немесе олардың отба-
сы мүшелеріне отбасылық кəсіпкерлікті, үй кəсіпшілігін дамытуда олардың 
құқықтары мен мүмкіндіктерін түсіндіреді жəне өзінің материалдық жағдайын 
жəне отбасының өмір сүру деңгейін қолдау жəне жақсарту мəселелерін ше-
шуде білікті көмек көрсетеді.

  31. Əлеуметтік-құқықтық қызметтерге:
 1) арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету саласында жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қамсыздандыру мен көмек 
құқықтарымен байланысты мəселелер жөнінде заңгерлік консультация беру;

 2) заңды маңызы бар құжаттарды рəсімдеуге көмектесу;
 3) қызметтерді алушылардың заңды құқықтарын бұзатын немесе шектейтін 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың лауазымдық тұлғаларының əрекетіне 
немесе əрекетсіздігіне шағым дайындауда көмек көрсету;

 4) заңнамада белгіленген жеңілдіктер мен басымдықтарды, əлеуметтік 
төлемдерді алуға заңгерлік көмек көрсету жəне жəрдемдесу;

 5) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген тəр-
тіппен тиесілі жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді сенімхат бойынша алу;

 6) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде, «Адво-
каттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда жəне тəртіппен адво-
каттың тегін көмегін алуға жəрдемдесу жатады.

  32. Əлеуметтік-құқықтық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-
лаптар:

 1) қызметтерді алушыларға арнаулы əлеуметтік қызметтер алу жəне өз 
мүдделерін қорғау құқығымен байланысты мəселелер жөнінде консультация 
беру заңнамамен белгіленген құқықтарды жəне пайда болуы мүмкін бұзу-
шылықтардан қорғау тəсілдерін толық түсіндіру береді;

 2) қызметтерді алушыларға əлеуметтік-құқықтық мəселелер жөнінде 
(азаматтық, тұрғын үй, отбасылық, еңбек, зейнетақы, қылмыстық заңнамалар) 
консультация беру, олар білгісі келетін заңнама актілері мен көтеріліп отырған 
мəселелердегі құқықтары туралы толық түсінік береді, осы мəселелерді шешу 
үшін қажетті құжаттарды дайындауда жəне тиісті мекенжайларға жіберуде 
қажетті көмек көрсетеді;

 3) қызметтерді алушылардың заңды құқықтарын бұзатын немесе шектейтін 
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың лауазымдық тұлғаларының əрекетіне 
немесе əрекетсіздігіне шағым дайындауда көмек көрсету оларға шағымдарда 
шағым жасалған іс-əрекеттің мəнін заңды түрде сауатты жазуға көмектесуге 
негізделеді;

 4) құжаттарды (жеке басын куəландыратын, заңнама бойынша тиісті 
жеңілдіктерді, жəрдемақыларды жəне əлеуметтік төлемдерді алуға, бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды асырап алуға жəне отбасылық тəрбиенің 
өзге нысандарын алуға, мүгедектердің жұмысқа орналасуы үшін) рəсімдеуде 
құқықтық көмек көрсету, қызметтерді алушыларға мақсатына қарай қажетті 

құжаттардың мазмұнын түсіндіруді, құжат мəтінін баяндауды жəне жазып 
беруді (қажетіне қарай) немесе нысанды бланкілерді толтыруды, ілеспе хат-
тар жазуды қамтамасыз етеді;

 5) құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін адвокаттың тегін көмегін алуға 
жəрдемдесу қызметтерді алушыларға заңды құқықтарын заңды түрде қорғауға 
жəне оның мəселесі бойынша объективті шешім қабылдау мақсатында заңды 
көмекке кепілдік береді;

 6) отбасында қызметтерді алушыға немесе оның отбасы мүшелеріне 
жасалған физикалық жəне психикалық зорлық-зомбылыққа кінəлі адамдар-
ды қылмыстық жауапкершілікке тартуға жəрдемдесу сотқа жүгіну үшін зардап 
шеккен адамдардың қажетті құжаттарын дайындауға, жəбірленушінің құқығын 
қорғау мақсатында сот процесіне қатысуға негізделеді.

  33. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдарда əлеуметтік жұмыс жөнін-
дегі мамандардың жұмыс сапасын:

 1) жеке даму деңгейі, мінез-құлық бейімделуінің дағдылары, əлеуметтік 
бейімделу мен əлеуметтену деңгейі жоғарылаған балалар мен он сегіз жастан 
асқан адамдардың;

 2) білім беру жүйесінің арнайы түзеу ұйымдарына немесе инклюзивті сы-
ныптарына ауыстырылған балалардың;

 3) қозғалу функциялары толтықтырылған, қоғамға кіріктірілген ТҚА 
бұзылған мүгедектер мен балалардың;

 4) əлеуметтенген жəне өздігінен өмір сүруге бейімделген қызметтерді алу-
шылар санының, ағымдағы жылмен салыстырғанда, көбеюі бойынша жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымның басшысы немесе уəкілетті орган бағалайды.

  34. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда қажетті мамандар болмаған 
жағдайда, жеке жоспарды əзірлеу, оңалту іс-шараларының нəтижелілігін 
бағалау немесе консультация беру үшін шарт негізінде басқа ұйымдардан 
мамандар тартуға рұқсат етіледі.

  35. Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда шағымдар мен ұсыныстар 
кітабы ресімделеді, ол жартылай стационарлық үлгідегі ұйымның басшысын-
да сақталады жəне қызметтерді алушылар мен олардың заңды өкілдерінің 
бірінші талабы бойынша беріледі.

 Шағымдар мен ұсыныстар кітабын жартылай стационарлық үлгідегі 
ұйымның басшысы апта сайын, ал уəкілетті орган жəне (немесе) құрылтайшы 
– ай сайын қарайды.

 
Халықты əлеуметтік қорғау саласында жартылай стационарлық 
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

1-қосымша

Нысан

 Ауданның, облыстық жəне республикалық маңызы бар
қаланың (астананың) жұмыспен қамту əлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің басшысы
 ______________________________________________________________ 

 (ауданның, облыстық жəне республикалық маңызы бар қаланың 
(астананың)  жұмыспен қамту əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

басшысының Т.А.Ə. (бар болса)

 ӨТІНІШ

_____ жылы «___» __________ туған, _______________________________
             мекенжайы бойынша тұратын
 ____________________________________________________________

 (Т.А.Ə. (бар болса) жартылай стационарлық жағдайда арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болғандықтан 

_____________________________________________________________ 
(жартылай стационарлық үлгідегі ұйымның атауы)

 күндіз болуға қабылдауды сұраймын.
 Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
 1) _______________________ 2) _______________________
 3) _______________________ 4) _______________________
 5) _______________________ 6) _______________________
 7) _______________________ 8) _______________________
 9) _______________________ 10) ______________________
 Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда арнаулы əлеуметтік қызметтер 

көрсетуге құжаттар ресімдеуге қажетті менің дербес деректерімді жинауға 
жəне өңдеуге келісім беремін.

 Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымға қабылдау, онда болу, одан 
шығарып тастау жəне шығару шарттарымен жəне ішкі тəртіп қағидалармен 
таныстым.

 20 ___ жылғы «___» __________________________________________ 
    (өтініш иесінің Т.А.Ə. (бар болса) жəне қолы) 
Құжаттарды қабылдаған _______________ 20 __ жылғы «___» ___________ 
                   (Т.А.Ə. (бар болса), лауазымы, қолы)

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында жартылай стационарлық 
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

2-қосымша

Нысан
 МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТА

 ____________________________________________________________
        (медициналық ұйымның атауы)
 Т.А.Ə. (бар болса) ____________________________________________ 
 Туған күні «____»_________ 20 ___ жыл 
 Үйінің мекенжайы _____________________________________________ 
 Қысқаша анамнез (бастан өткерген аурулар жөнінде, дəрілік препараттарды, 
 азық-түлікті көтере алмаушылық жəне тағы басқа): 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 Медициналық тексеру (негізгі жəне ілеспелі диагнозды, асқынудың орын 

алғандығын, бұрын болған аурулар туралы мəліметтерді көрсету қажет): 
 хирург ______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 невропатолог ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 психиатр ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 окулист _____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 отоларинголог _______________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 дерматовенеролог ____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 фтизиатр (флюрографияның мəліметтері болуы міндетті) ___________ 
 ____________________________________________________________ 
 терапевт/педиатр_____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 эпидемиологиялық ортасы туралы қорытынды ____________________ 
 ____________________________________________________________
 Көрсеткіштер бойынша: стоматолог 
 __________________________________________________________ 
 эндокринолог ________________________________________________ 
 кардиолог ___________________________________________________ 
 ортопед _____________________________________________________ 
 нарколог ____________________________________________________ 
 онколог _____________________________________________________ 
 гинеколог (уролог) ____________________________________________
 Зертханалық зерттеулердің нəтижелері: 
 қанның жалпы анализі_________________________________________ 
     (мерзімі, нəтижесі) 
 АИТВ инфекциясына қанның анализі ____________________________ 
      (мерзімі, нəтижесі) 
 сифилиске қанның анализі _____________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 зəрдің жалпы анализі _________________________________________
 (мерзімі, нəтижесі) 



22 29 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 

 нəжіс жұғындарын гельминттер жұмыртқасына паразитологиялық зерттеу 
 ____________________________________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 нəжіс жұғындарын ішек таяқшасына бактериологиялық зерттеу 
____________________________________________________________
 (мерзімі, нəтижесі) 
 менингококк инфекциясына диагностикалық зерттеу 
 ____________________________________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдар үшін: 
 əйелдердің қынап жағындысы __________________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі) 
 ерлердің уретральды жағындысы _______________________________ 
 (мерзімі, нəтижесі)
 Дəрігерлік-консультативтік комиссия төрағасының қорытындысы: 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 (жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда болуға медициналық қарсы 
 көрсетілімдер бар ма) 
 М.О. 
 Медициналық ұйымның басшысы: _________________________________ 
 (Т.А.Ə. (бар болса), қолы) 
 20___ жылғы «___» ___________

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында жартылай стационарлық 
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

3-қосымша
 

 Жартылай стационарлық үлгі дегі ұйымдарға арналған
төсек жабдықтар, сондай-ақ олардың тозу мерзімдерінің

ең төмен нормалары
№ Атауы Өлшем 

бірлігі 
Балаларға 
жəне ТҚА 
бұзылған 
балаларға

Он сегіз жастан 
асқан адамдарға, 
мүгедектер мен 

қарттарға
Норма Мерзімі 

(жыл)
Норма Мерзімі 

(жыл)
Төсек-орын жабдықтары

1 Ақ жайма дана 3 1 3 1
2 Сейсеп дана 3 1 3 1
3 Жастық тысы дана 4 1 4 1
4 Матрац (оның ішінде 

басылып қалмайтын 
матрац)

дана 1 2 1 3/2*

5 Жастық дана 1 2 1 3
6 Көрпе дана 1 2 2 3
7 Жамылғы дана 1 4 1 4
8 Вафельді сүлгі лер дана 4 1 4 1
9 Түкті сүлгі лер дана 2 1 2 1

 
Ескертпе:
 * 4-тармақтағы бірінші цифр жалпы бөлім үшін, екінші сан – ауыр науқастар 

үшін пайдалану мерзімін көрсетеді.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында жартылай стационарлық 
жағдайда арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

4-қосымша

 Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды,
он сегіз жастан асқан адамдарды жартылай стационарлық үлгі дегі 

ұйымдарда оқыту ұзақтығы

 Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жəне он сегіз жастан асқан 
адамдарды оқыту ұзақтығы барлық үлгідегі ұйымдарда олардың дағды деңгейі 
не, танымдық қызметі мен жас ерекшелі ктері не қарай құрылады:

 1) балалардың əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық 
қызметі ең төмен деңгейде болғанда сабақтың ұзақтығы 15 минутқа дейі н 
созылады;

 2) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі төмен 
деңгейде болғанда – 20 минутқа дейі н;

 3) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі қалыпты 
деңгейде болғанда – сабақ 30 минутқа дейі н;

 4) əлеуметті к дағдыларының, əлеуметтену жəне танымдық қызметі нің 
деңгейі айтарлықтай төмендемеген жағдайда – 45 минутқа созылады.

 Академиялық сағаттың (45 минут) қалған уақытында балаларға жəне 
он сегіз жастан асқан адамдарға оқу жоспарының бағдарламасына жəне 
əр сабаққа əзі рленген тақырыптық жоспарларға сəйкес дидактикалық жəне 
дамытушы ойындар өткі зіледі .

 
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 238 бұйрығына 3-қосымша
 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығына 3-қосымша

  
Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты

 
 1-тарау. Жалпы ережелер

  1. Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайда 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты (бұдан əрі – Стандарт) 
«Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақ-
стан Республикасы Заңының 8-бабының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

  2. Осы Стандарт қызметтерді алушылардың тұрғылықты жері бойын-
ша үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетуге арналған мемлекеттік жəне мемлекеттік емес меншік нысанында 
үйде қызметтер көрсету ұйымдарда (бұдан əрі – үйде қызметтер көрсету 
ұйымдары) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетудің сапасын, көлемін жəне 
тəртібін белгілейді, мыналарға:

 1) психоневрологиялық ауытқулары бар бір жарым жастан он сегіз жасқа 
дейінгі мүгедек балаларға (бұдан əрі – балалар); 

 2) тірек-қимыл аппараты бұзылған бір жарым жастан он сегіз жасқа дейінгі 
мүгедек балаларға (бұдан əрі – ТҚА бұзылған балалар);

 3) психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектерге 
(бұдан əрі – он сегіз жастан асқан адамдар);

 4) бірінші жəне екінші топтағы мүгедектерге (бұдан əрі – мүгедектер);
 5) егде жасына байланысты өзіне қызметтер көрсетуге мүмкіндігі жоқ 

адамдарға (бұдан əрі – қарттар) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету, тоқтату 
жəне тоқтата тұру шарттарын айқындайды.

 Жоғарыда көрсетілген санаттар бірлесіп қызметтерді алушылар болып 
аталады.

 
 2-тарау. Үйде қызметтер көрсететін ұйымдарда арнаулы əлеуметтік 

қызметтер ұсыну шарттары
  3. Үйде қызметтер көрсету ұйымдарда бюджет қаражаты есебінен арнау-

лы əлеуметтік қызметтер ұсыну қызметтерді алушының тұрғылықты жері бой-
ынша аудандардың, облыстық жəне республикалық маңызы бар қалалардың 
(астананың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімдерінің 
немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер 
əкімдерінің (бұдан əрі – уəкілетті органдар) жолдамалары бойынша жүзеге 
асырылады.

  4. Арнаулы əлеуметтік қызметтер бюджет қаражаты есебінен ұсынылатын 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік емес меншік нысанындағы үйде 
қызметтер көрсететін ұйым қызметтерді алушыларды қабылдауды шарт 
негізінде жүзеге асырады.

  5. Арнаулы əлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін ұсыну үшін өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адам (отбасы) тұрғылықты жері бойынша уəкілетті 
органға мынадай құжаттарды беру жолымен жүгінеді:

 1) осы Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қызметтерді 
алушының жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған жəне əрекетке қабілетсіз 
адамдар үшін – заңды өкілінің (ата-анасының біреуі, қамқоршының немесе 

қорғаншының, асырап алушының, баланы қабылдайтын ата-ананың, патронат 
тəрбиешінің жəне 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне 
отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) 
сəйкес қамқор болуды, білім беруді, тəрбиелеуді, баланың, он сегіз жастан 
асқан адамның құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын оларды 
алмастырушы басқа да адамдардың) (бұдан əрі – заңды өкілі) жазбаша өтініші 
немесе медициналық ұйымның қолдаухаты; 

 2) сəйкестендіру үшін қызметтерді алушының жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) бар жеке басын куəландыратын құжаты;

 3) осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 
картасы;

 4) балалар үшін – психологиялық-медициналық-педагогикалық консуль-
тация қорытындысының көшірмесі.

 Уəкілетті орган өтінішті қабылдау кезінде ЖСН бойынша «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың жəне (немесе) ұйымдардың 
ақпараттық жүйелеріне (бұдан əрі – ақпараттық жүйелер) мынадай:

 1) жеке басын куəландыратын құжат туралы;
 2) тұрақты тұратын жері бойынша тіркелгені туралы;
 3) мүгедектікті белгілеу туралы;
 4) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасында (бұдан əрі – ОЖБ) 

əзірленген іс-шаралар туралы;
 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасына байланысты зейнетақы төлемдері 
н тағайындау туралы;

 6) Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі жəне оларға теңес-
тірілген адам мəртебесін растайтын мəліметтерді алу үшін сұрау салуды 
қалыптастырады.

 Ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда өтінішке мынадай 
құжаттар қоса беріледі:

 1) қызметтерді алушының ЖСН бар жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

 2) тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгені н растайтын құжат (ме-
кенжай анықтамасы не село жəне (немесе) ауыл əкімдерінің анықтамасы);

 3) мүгедектік туралы анықтаманың көшірмелері (қарттар үшін мүгедектігі 
бар болса); 

 4) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынан үзінді көшірме (қарттар үшін 
мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасы (бұдан əрі – ОЖБ) бар болса); 

 5) зейнеткерлік жастағы адамдар үшін – зейнетақы куəлігінің көшірмесі;
 6) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері жəне соларға 

теңестірілген адамдар үшін – Ұлы Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі 
жəне оларға теңестірілген адам мəртебесін растайтын куəліктің көшірмесі.

 Құжаттардың көшірмелері түпнұсқаларымен бірге ұсынылады, салыс-
тырып тексерілгеннен кейін, медициналық картадан басқасы өтініш берушіге 
қайтарылады.

  6. Осы Стандарттың 5-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасы сəйкес 
болған жағдайда жұмыспен қамту бөлімінің маманы «Е-собес» автомат-
тандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – «Е-собес» ААЖ) өмірлік қиын 
жағдайда жүрген адамның (отбасының) өтінішіндегі деректерді енгізеді.

  7. Егер кезекке қою туралы хабарлама берілген күннен бастап бір ай-
дан астам уақыт өтсе, онда жолдаманы ресімдеу кезінде уəкілетті орган 
қызметтерді алушыны медициналық тексеріп-қараудан қайта өту қажеттігі 
жəне осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 
картаны ұсыну туралы хабардар етеді. Қызметтерді алушыда медициналық 
қарсы көрсетілімдер болған жағдайда, жергілікті атқарушы органның не-
месе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер 
əкімдерінің арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсыну туралы шешімі қызметтерді 
алушы онда медициналық қарсы көрсетілімнің жоқ екені туралы куəландыратын 
осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық картаны 
ұсынғанға дейін тоқтатыла тұрады. 

  8. Жазбаша өтінішті жəне осы Стандарттың 5-тармағында көзделген 
құжаттарды қабылдағаннан кейін уəкілетті органның маманы бес жұмыс 
күні ішінде мүгедектің жəне қарт адамның тұратын жеріне барады жəне осы 
Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тұрғын үй жəне материалдық-
тұрмыстық жағдайларды зерттеп-тексеру актісін жасайды.

 Тұрғын үй жəне материалдық-тұрмыстық жағдайларды зерттеп-тексеру 
актісі тексеру жүргізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде жасалады.

  9. Тұрғын үй жəне материалдық-тұрмыстық жағдайларды зерттеп-тексеру 
актісін жасаған сəттен бастап бір жұмыс күні ішінде қызметтерді алушының 
тұрғылықты жері бойынша уəкілетті орган бюджет қаражаты есебінен арнаулы 
əлеуметтік қызметтерді ұсынатын үйде қызметтер көрсететін ұйымға мынадай 
құжаттарды жолдайды:

 1) жергілікті атқарушы органының немесе аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің арнаулы əлеуметтік қызметтерді ұсыну 
туралы шешімі;

 2) уəкілетті органның жолдамасы;
 3) осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық 

картасы;
 4) балалар үшін – психологиялық-медициналық-педагогикалық консуль-

тация қорытындысының көшірмесі;
 5) ақпараттық жүйелерде мəліметтер болмаған жағдайда, осы Стандарттың 

5-тармағының 3 абзацында көрсетілген құжаттар.
 Жоғарыда көрсетілген құжаттарды бюджет қаражаты есебінен арнаулы 

əлеуметтік қызметтерді ұсынатын үйде қызметтер көрсету ұйымына жіберу 
туралы талап тұрғылықты жері бойынша уəкілетті орган үйде қызметтер 
көрсету жағдайларында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсеткен жағдайларда 
қолданылмайды.

  10. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері не жəне соларға 
теңесті рі лген адамдарға арнаулы əлеуметтік қызметтер үйде қызметтер 
көрсету ұйымдарымен бірінші кезекте беріледі.

  11. Арнаулы əлеуметтік қызметтерге мұқтаж жəне бір отбасында тұратын 
балалар, ТҚА бұзылған балалар, он сегіз жастан асқан адамдар, мүгедектер 
мен қарттар жеке адам ретінде есептеледі.

  12. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету кезінде қызметтерді алушы-
ның жасы мен денсаулық жағдайы, мүгедектің ОЖБ мазмұны, қозғалыс 
белсенділігінің төмендеу дəрежесі, тұру жағдайы ескеріледі.

  13. Қызметтерді алушылар мүгедек деп танылған жағдайда уəкілетті 
органға өтініш ұсыну жолымен «Е-собес» ААЖ-да тіркелуге жатады.

  14. Үйде қызметтер көрсететін ұйымдар арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетуі кезінде:

 1) көрсетілетін арнаулы əлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін 
арттыру;

 2) қалыпты əлеуметтік ортада қолайлы моральдық-психологиялық жағдай 
жасауға жəрдемдесу;

 3) осы Стандартқа сəйкес сауықтыру жəне əлеуметтік-оңалту іс-шараларын 
жүргізуге бағытталған қажетті арнаулы əлеуметтік қызметтер кешенін ұсыну 
арқылы қызметтерді алушыларға жан-жақты көмек көрсету сақталады.

  15. Үйде қызметтер көрсету ұйымында арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетуді тоқтату:

 1) қызметтерді алушылардың жазбаша өтініші, ал кəмелетке толмаған 
жəне əрекетке қабілетсіз адамдар үшін – заңды өкілінің жазбаша өтініші;

 2) мүгедектік алынған немесе үшінші топ мүгедектігі белгіленген жағдайда;
 3) стационарлық немесе жартылай стационарлық жағдайда арнаулы 

əлеуметтік қызметтер көрсетілген кезде;
 4) қызметтерді алушы басқа елді мекенге көшкен кезде;
 5) қызметтерді алушы немесе оның отбасы мүшелері тарапынан күтім 

жөніндегі əлеуметтік қызметкерге негізсіз оның адами құндылықтарын кемсі-
тетін сөздер айтылған жəне кінə тағылған, ол куəгерлердің жазбаша көрсет-
кіштерімен расталған кезде;

 6) ақылы арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету туралы шарт бұзылған 
кезде;

 7) қызметтерді алушы қайтыс болған жағдайда;
 8) оңалту орталықтарында, білім беру жүйесінің күндіз болу қызметтерінде, 

бөлімшелерінде арнаулы əлеуметтік қызметтер алған жағдайда жүзеге асы-
рылады.

  16. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді қалпына келтіру осы 
Стандарттың 2-тарауында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.

 Арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету осы Стандарттың 15-тармағының 
5) тармақшасында көзделген негіз бойынша тоқтатылған қызметтерді алушы-
ларға арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсетуді қалпына келтіру арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету тоқтатылғаннан кейін бір күнтізбелік жыл асқан-
нан кейін ғана жүзеге асырылады.

  17. Қызметтерді алушыда жартылай стационарлық үлгідегі ұйымда болуға 

медициналық қарсы көрсетілім пайда болған жағдайда арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету уақытша тоқтатыла тұрады.

 Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді қалпына келтіру қызметтерді 
алушы үйде қызметтер көрсету ұйымында болуға медициналық қарсы 
көрсетілім болып табылатын сырқаттың болмауын растайтын медициналық 
құжатты ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.

  18. Үйде қызметтер көрсету ұйымдарда арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетуді тоқтату, тоқтата тұру үйде қызметтер көрсету ұйымы басшысының 
шешімі негізінде жүзеге асырылады жəне «Е-собес» ААЖ-да белгі қойылады.

  19. Бұл ретте, үйде қызметтер көрсету ұйымы мамандарының ұсынымдары 
ресімделеді, ол қызметтерді алушының не оның заңды өкілінің қолына беріледі.

 
 3-тарау. Үйде қызметтер көрсету ұйымдарында арнаулы əлеуметтік 

қызметтерді көрсету сапасы мен көлемі
  20. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерге:
 1) денсаулық жағдайы байланысты өзін-өзі күтудің, оның ішінде, төсек-

тен тұру, төсекке жату, киіну жəне шешіну, жуыну, тамақ ішу, сусын ішу, 
дəретхананы немесе дəрет ыдысын пайдалану, қозғалып жүру, тісін неме-
се жағын күту, көзілдірік немесе есту аппаратын қолдану, тырнағын алу, ер 
кісілерге – сақал-мұртын алу сияқты күнделікті қарапайым процедураларды 
орындауға қабілетсіз қызметтерді алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне 
гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерді көрсету; 

 2) қызметтерді алушылардың отбасы мүшелеріне жеке қызметтер көрсе-
тушінің жəне гигиеналық-санитариялық сипаттағы практикалық дағды ларды 
үйрету;

 3) қарттар мен мүгедектер үшін қосымша:
 үйден тыс жерде бір елді мекен шегінде ілесіп жүру;
 хат жазу жəне оқуға көмек көрсету;
 ыстық тамақ, азық-түлік жəне күнделікті қажетті азық-түліктік емес 

тауарларды сатып алу жəне үйге жеткізіп беруге жəрдемдесу;
 ас əзірлеуге көмектесу;
 пеш жағуға, отын, көмір жəне су əкелуге жəрдемдесу;
 киімдерді жууға, химиялық тазалауға, жөндеуге тапсыру жəне оларды 

алып келуге жəрдемдесу;
 кір жууға көмектесу;
 тұрғын үй-жайларды жөндеуге жəне жинауға жəрдемдесу;
 тұрғын үй жəне коммуналдық қызметтерді төлеуге жəрдемдесу;
 жерлеу қызметтерін ұйымдастыруға көмектесу (қайтыс болған қызметтерді 

алушының туыстары (заңды өкілдері) болмаған кезде) жатады.
  21. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) бақылау, төсек режиміндегі жəне денсаулық жағдайы бойынша өзін-

өзі күтудің қарапайым процедураларын орындай алмайтын қызметтерді 
алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-
тұрмыстық қызметтерді көрсету олардың денсаулығына қандай да бір зиян, 
физикалық немесе моральдық азап жəне қолайсыздық тудырмай орындауды 
қамтамасыз етеді (мұндай қызметтерді көрсету кезінде қызметтер көрсетуші 
персонал қызметтерді алушыларға ерекше сыпайылылық танытуы қажет);

 2) үйден тыс бір елді мекен шегінде, оның ішінде денсаулық сақтау, 
əлеуметтік қорғау объектілеріне жəне басқа да əлеуметтік инфрақұрылым 
объектілеріне барарда ілесіп жүру қызметтерді алушылардың жүріп-тұруы 
кезінде сақтық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді;

 3) пеш жағуға, ағаш, көмір жəне су тасуға жəрдемдесу орталықтан жылы-
тылмайтын жəне (немесе) сумен жабдықталмаған тұрғын үйлерде тұратын 
қарттар мен мүгедектерге көрсетіледі.

 Бір келгенде 30 кг дейін ағаш пен көмір əкелінеді жəне 30 литрге дейін су 
тасылып, күл, су шығарылады.

 4) ыстық тамақ, бірінші қажеттіліктегі азық-түлік пен азық-түлік емес тау-
арларды сатып алу жəне үйге жеткізу, ас əзірлеуге көмектесу, киімдерді жууға, 
химиялық тазалауға, жөндеуге тапсыру жəне оларды қайтып əкелу, іш киімдерді 
жəне төсек-орындарды жууға көмектесу, тұрғын жайларды жөндеуді жəне 
жинауды ұйымдастыруға жəрдемдесу, тұрғын үй жəне коммуналдық қызмет 
төлемдерін төлеу клиенттерге қалыпты өмір сүру жағдайын жасау мақсатында 
осы проблемаларды шешу үшін олардың мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін 
толық жəне уақытында қанаттандыруды қамтамасыз етеді;

 5) жерлеу қызметін ұйымдастыру (қайтыс болған қарттардың жəне мүгедек-
тердің туыстары немесе олардың оны жерлеумен айналысуға құлқы болмаған 
кезде) қайтыс болған қызмет алушының діни нанымы ескеріле отырып жүзеге 
асырылады.

  22. Əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетуге:
 1) дəрігерге дейін көмек көрсету;
 2) медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуге жəрдемдесу;
 3) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу;
 4) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрілік заттармен жəне 

медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу;
 5) ОЖБ-на сəйкес санаторий-курорттық емдеумен, техникалық қосалқы (ор-

нын толтырушы) құралдармен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
етуге жəрдемдесу;

 6) қызмет алушыларға техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды 
жəне міндетті гигиеналық құралдарды пайдалануды үйрету;

 7) мүгедектердің ОЖБ-на сəйкес протездік-ортопедиялық жəне есту-
протездік көмек алуына жəрдемдесу;

 8) əлеуметтік-медициналық мəселелер бойынша, оның ішінде жасына 
қарай бейімделу мəселелері бойынша консультация беру;

 9) профильді маманның, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымы маманының 
медициналық консультация беруіне жəрдемдесу;

 10) денсаулыққа байланысты рəсімдерді жүргізу (дəрі-дəрмек қабылдау, 
дəрі тамшылату жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімдер);

 11) емдік-физикалық жаттығулар жасауға көмек көрсету;
 12) үйге дəрігер шақырту жəне денсаулық ұйымдарына дейін қызметтерді 

алушыларға ілесіп жүру;
 13) балаларды, ТҚА бұзылған балаларды патронаждық бақылау;
 14) мүгедектер мен қарттарға санитариялық-гигиеналық қызметтер көрсету 

(сүрту, жуу, гигиеналық шомылдыру);
 15) оңалту іс-шараларын жүргізуге жəрдемдесу.
  23. Əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) қызметтерді алушылардың əлеуметтік-медициналық қызметтер алуы-

на көмек көрсету олардың ауруының сипатын, медициналық көрсетілімдерін, 
физикалық жəне психикалық жағдайын ескеріп, қызметтердің уақытылы жəне 
қажетті көлемде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

 2) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген барлық медициналық процеду-
ралар мен іс-шаралардың толық, жоғары сапалы жəне уақтылы орындалуын 
қамтамасыз етеді;

 3) дəрігерге дейін көмек көрсетуді ұйымдастыру уақтылы көрсетіледі 
жəне алғашқы диагнозды айқындауға, дəрі-дəрмекті дұрыс таңдауды жəне 
алуды, шақыртылған дəрігер келгенше оларды қабылдау тəртібін айқындауды 
қамтамасыз етеді;

 4) əлеуметтік-медициналық мəселелер жөнінде консультация беру қызмет-
терді алушыларға, олардың алдында тұрған нақты əлеуметтік медициналық 
проблемаларды (тамақтану жəне тұрғын үй гигиенасы, артық салмақтан, зи-
янды əдеттерден арылу, əр түрлі аурулардың алдын алу, психосексуалдық 
консультация беру, жасына байланысты бейімделу, жасына байланысты 
өзгерістер жəне медициналық сипаттағы сұрақтары) дұрыс түсінуге жəне ше-
шуге білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 Қызметтерді алушылармен зиянды əдеттердің алдын алу жəне олардан 
арылу, мүгедектерді отбасы құруға жəне баланың туылуына дайындау 
жөніндегі жеке жұмыс зиянды əдеттердің (алкоголь ішу, есірткі пайдалану, 
темекі шегу жəне т.б.) қауіптілігін, олар əкеп соғатын кері нəтижелерді 
түсіндіруге бағытталады жəне нақты жағдайға байланысты бұл əдеттердің 
алдын алу немесе олардан құтылу бойынша қажетті ұсынымдар беріледі;

 5) медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізуге жəрдемдесу, қызметтерді 
алушыларға «Қазақстан Республикасында мүгедектерді əлеуметті к қорғау 
туралы» 2005 жылғы 13 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 
2-тармағына сəйкес бекітілетін тəртіппен организм функциясының тұрақты 
бұзылуын тудырған тыныс-тіршілігінің шектелуін бағалау негізінде əлеуметтік 
қорғау шараларына қажеттілікті айқындау мақсатында куəландырудан өту үшін 
құжаттарды дайындауда көмек көрсету;

 6) дене шынықтыру жаттығуларын орындауға көмек көрсету қамқорлықтағы 
адамдардың денсаулығын нығайту үшін жүйелі орындау мақсатында олардың 
қолжетімді жəне денсаулыққа қауіпсіз дене шынықтыру жаттығулары кешенін 
меңгеруін қамтамасыз етеді;
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(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

 7) техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды, сондай-ақ күту 
жəне оңалту құралдарын алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылардың 
практикалық қажеттіліктеріне сəйкес жүзеге асырылады;

 8) техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен міндетті 
гигиеналық құралдарды пайдалануды үйрету қызметтерді алушылардың осы 
құралдарды өздігінен пайдалана алу практикалық дағдыларын дамытады;

 9) үйге дəрігер шақыру жəне қызметтері алушыны денсаулық сақтау 
ұйымына апару қызметтері уақтылы көрсетіледі, жəне де қызметтерді 
алушылардың жүріп-тұруы кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді;

 10) отбасы мүшелеріне үй жағдайында оңалту жүргізілетін медициналық 
күтім негіздеріне үйрету отбасы мүшелеріне қызметтерді алушыға өздігінше 
медициналық күтім көрсетуге бағытталған білімнің қажетті көлемін қамтамасыз 
етеді;

 11) балаларды, ТҚА бұзылған балаларды патронаждық бақылау қызмет-
терді алушыларды жүйелі бақылау негізінде қызметтерді алушылардың 
денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды уақтылы анықтауды қамтамасыз 
етеді жəне сол сəтте қажетті əлеуметтік-медициналық көмек көрсетеді;

 12) санитариялық-гигиеналық қызметтерді көрсету қызметтерді алушы-
лардың денсаулық жағдайы мен көңіл күйінің жақсаруына жəрдемдеседі, 
жағымсыз қолайсыздық сезімін жояды;

 13) денсаулыққа байланысты процедураларды (дəрі қабылдау, дəрі тамызу 
жəне емдеуші дəрігердің тағайындауына сəйкес рəсімдер) жүргізу қызметтерді 
алушыларға қандай да бір зиян келтірмей аса ұқыптылықпен жəне сақтықпен 
жүзеге асырылады;

 14) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрілік заттармен жəне меди-
циналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу қызметтерді 
алушылардын ауруларын уақтылы алдын алуға жəне жоюға мүмкіндік береді;

 15) профильді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымдары 
мамандарының медициналық консультация беруіне жəрдемдесу қызметтерді 
алушыларға алдын ала диагноз қоюды қамтамасыз етуге көмектеседі.

  24. Əлеуметтік-психологиялық қызметтерге:
 1) əлеуметтік-психологиялық патронаж (жүйелі бақылау);
 2) қызметтерді алушыларға əлеуметтік-психологиялық көмек көрсету, 

оның ішінде əңгімелесу, қарым-қатынас, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке 
ынталандыру;

 3) қолайлы психологиялық климатты қамтамасыз ету, келіспеушілік 
жағдайлардың алдын алу жəне жою үшін қызметтерді алушылармен бірге 
тұратын отбасы мүшелеріне əлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету жатады.

  25. Əлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) əлеуметтік-психологиялық патронаж қызметтерді алушыларды жүйелі 
бақылау негізінде психикалық қолайсыздық жағдайын жəне тұлғалық (тұлға-
ішілік) немесе тұлғааралық жанжалды жəне қызметтерді алушылардың өмірлік 
қиын жағдайын ауырлататын жағдайларды уақытында анықтауды əрі оларға 
сол кезде қажетті əлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 2) əңгімелесу, қарым-қатынас жасау, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке 
ынталандыру, өмірлік тонусын психологиялық қолдау қызметтерді алушы-
лардың психикалық денсаулығын нығайтуды, олардың стреске төзімділігін 
арттыруды жəне психикалық қорғауды қамтамасыз етеді;

 3) балаларды, ТҚА бұзылған балаларды тəрбиелеп отырған жəне он сегіз 
жастан асқан адамдарға күтім көрсететін отбасы мүшелеріне əлеуметтік-
психологиялық көмек көрсету отбасында қызметтерді алушылардың денсау-
лығы мен психикасына кері əсер ететін жанжалдардың жəне стресс жағдай-
ларын алдын алуға бағытталуға тиіс.

  26. Үйде қызметтер көрсету жағдайында балаларға, ТҚА бұзылған 
балаларға, он сегіз жастан асқан адамдарға көрсетілетін əлеуметтік-педаго-
гикалық қызметтер көрсетуге:

 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру;
 2) балалардың дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттеріне сəйкес ар-

найы оқу бағдарламалары бойынша білім алуына жəрдемдесу;
 3) ТҚА бұзылған балалардың жалпы білім беретін мектептерде, техникалық 

жəне кəсіптік ұйымдарда білім алуына жəрдемдесу;
 4) балаларды жəне он сегіз жастан асқан адамдарды тұрмыстық бағдарлау 

жəне қол еңбегі машығына негіздеріне үйрету;
 5) өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, жеке гигиена, тұрмыста жəне 

қоғамдық орындарында өзін-өзі ұстауды, өзін-өзі бақылауды, қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыру жөніндегі қызметтер;

 6) балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеуге жəне олардың арнайы оқу 
бағдарламалары бойынша білім алуына жағдай жасау мəселелері жөнінде 
отбасы мүшелеріне консультация беру;

 7) кəсіптік білім алуға жəрдемдесу;
 8) ата-аналарына жəне отбасы мүшелеріне үй жағдайында оңалтудың 

негіздерін үйрету;
 9) отбасы мүшелеріне балаларға жəне он сегіз жастан асқан адамдарға 

қажетті өмір сүру дағдыларын қалыптастыруды үйрету жатады.
  27. Əлеуметтік-педагогикалық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) əлеуметтік-педагогикалық консультация беру қызметтерді алушыларға 

олардың алдында тұрған əлеуметтік-педагогикалық проблемаларды шешуде 
білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 2) балаларда, ТҚА бұзылған балаларда, он сегіз жастан асқан адамдарда 
өзіне-өзі қызмет көрсету, жеке гигиена дағдыларын, сенсорлық жəне когнитивтік 
дағдыларды қалыптастыру бойынша практикалық көмек көрсету олардың 
əлеуметтік-педагогикалық бейімсіздену дəрежесі, білім деңгейі, физикалық 
жəне психикалық жай-күйі ескеріліп жүзеге асырылады;

 3) тұрмыстық бағдарлану негіздеріне үйрету көрнекі жəне тиімді бо-
лып табылады, оның нəтижесінде қызметтерді алушылар тамақ пісіру, киім 
жөндеу, тұрғын жайды күту, аумақты жинау жəне жабдықтау сияқты тұрмыстық 
рəсімдерді толық көлемде игереді;

 4) отбасы мүшелерін қызметтерді алушыларда қажетті өмірлік дағдыларды 
оңалту жəне қалыптастыру негіздеріне үйрету отбасы мүшелеріне үй 
жағдайында оңалту іс-шараларын көрсетуге бағытталған білімдердің қажетті 
көлемін қамтамасыз етеді.

 Отбасы мүшелерін үйрету кезінде балалардың, ТҚА бұзылған балалардың, 
он сегіз жастан асқан адамдардың жеке ерекшеліктері, сондай-ақ отбасы 
мүшелерінің осы рəсімдерге дайындық дəрежесі ескеріледі;

 5) отбасы мүшелеріне балаларды ТҚА бұзылған балаларды мектепке 
дейінгі тəрбиелеу жəне олардың арнаулы оқу бағдарламалары бойынша білім 
алуы үшін жағдайлар жасау мəселелері жөнінде консультация беру тəрбиелік 
жұмыстар мен оқытудың табысты жəне нəтижелі жүргізілуіне мүмкіндік береді;

 6) кəсіптік білім алуға жəрдемдесу ТҚА бұзылған балалардың жеке 
физикалық жəне ақыл-ой қабілетін, олардың таңдаған кəсіптері бойынша 
жұмыс істеуге ықыласын ескере отырып жүзеге асырылады.

 7) үйде қызметтер көрсету жағдайларында балаларға, ТҚО бұзылған 
балаларға, он сегіз жастан асқан адамдарға сабақ өткізу ұзақтығы осы Стан-
дартқа 4-қосышада көрсетілген.

  28. Он сегіз жастан асқан адамдарға, мүгедектер мен қарттарға үйде 
қызметтер көрсету жағдайында көрсетілетін əлеуметтік-еңбек қызметтерін 
көрсетуге:

 1) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау;
 2) қызметтерді алушылар мен олардың отбасы мүшелерін үй еңбегін 

ұйымдастыруда консультация беру;
 3) мүгедектердің жұмысқа орналасуына жəрдемдесу жатады.
  29. Əлеуметтік-еңбек қызметтерін көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді кəсіптік бағдарлау оларға кəсіп 

таңдауға көмектесе алатын іс-шаралармен жалғастырылады;
 2) қызметтерді алушылар мен олардың отбасы мүшелеріне үйдегі еңбекті 

ұйымдастыру мəселесі жөнінде консультация беру қызметтерді алушыларға 
өзінің материалдық жағдайын жəне отбасының өмір сүру деңгейін қолдау жəне 
жақсарту мəселелерін шешуде көмегін тигізеді;

 3) жұмысқа орналасуға жəрдемдесу кезінде қызметтерді алушының жеке 
физикалық жəне ақыл-ой қабілеттері, оның таңдаған кəсібі бойынша жұмыс 
істеу мүмкіндігі ескеріледі.

  30. Əлеуметтік-мəдени қызметтерге:
 1) мерекелер мен тынығу іс-шараларын ұйымдастыру;
 2) клуб жəне үйірме жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу;
 3) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына, мəдени іс-шараларға 

қатысуға тарту жатады.
  31. Əлеуметтік-мəдени қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) мерекелер, мерейтойлар, туған күндер өткізу, экскурсияларға, 

театр ларға, кинотеатрларға, көрмелерге, концерттерге бару жəне əр түрлі 
мəдени, тынығу іс-шараларын өткізу медициналық-əлеуметтік ұйымның бас-
шысы бекіткен тоқсандық жоспар бойынша өткізіледі;

 2) көркемөнерпаздар үйірмелерін ұйымдастыру қызметтерді алушылардың 
əлеуметтік-мəдени жəне рухани қажеттілігін қанағаттандыруға, қарым-қатынас 
аясының кеңеюіне бағытталады;

 3) қызметтерді алушыларды концерттік бағдарламалар мен өткізілетін іс-
шаралардың сценарийлерін əзірлеуге қатыстыру қызметтерді алушылардың 
жалпы жəне мəдени ой-өрісінің кеңеюіне, шығармашылық белсенділігінің ар-
туына мүмкіндік береді;

 4) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына қатыстыру ұжымның 
қоғамдық өміріне қатысу арқылы əлеуметтік жəне коммуникативтік байланы-
старды дұрыстауға мүмкіндік береді.

  32. Үйде қызмет көрсететін ұйым жағдайларынада əлеуметтік-экономи-
калық қызметтерге:

 1) «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша жəне асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар 
туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы 
мемлекеттік жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі, «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі, «Балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына жəне Қазақстан Республикасының өзге 
де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тиесілі жеңілдіктерді, өтемақыларды, 
алименттер мен тиісті төлемдерді алуға, тұрғын үй жағдайын жақсартуға 
жəрдемдесу;

 2) қарттар мен мүгедектерге, сондай-ақ балаларды тəрбиелеп отырған 
жəне он сегіз жастан асқан адамдарды күтуді жүзеге асыратын отбасыларға 
өзін-өзі қамтамасыз ету жəне аботбасының материалдық жағдайын жақсарту 
мəсе ле лері бойынша консультация беру жатады.

  33. Əлеуметтік-экономикалық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 
талаптар:

 1) қызметтерді алушыларға тиесілі жеңілдіктер, жəрдемақылар, өтем-
ақылар мен тиісті төлемдерді алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылар үшін 
мүдделі мəселелерді шешуде уақтылы, толық, білікті жəне тиімді көмек көрсе-
туді қамтамасыз етеді;

 2) өзін-өзі қамтамасыз ету жəне материалдық жағдайын жақсарту жө-
нінде консультация беру қызметтерді алушыларға немесе олардың отба-
сы мүшелеріне отбасылық кəсіпкерлікті, үй кəсіпшілігін дамытуда олардың 
құқықтары мен мүмкіндіктерін түсіндіреді жəне өзінің материалдық жағдайын 
жəне отбасының өмір сүру деңгейін қолдау жəне жақсарту мəселелерін ше-
шуде білікті көмек көрсетеді.

  34. Əлеуметтік-құқықтық қызметтерге:
 1) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету саласында жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қамсыздандыру жəне 
əлеуметтік көмек алу құқығымен байланысты мəселелер бойынша заңгерлік 
консультация беру;

 2) заңды мəні бар құжаттарды ресімдеуге көмек;
 3) арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсететін жəне қызметтерді алушы-

лардың заңды құқығын бұзатын немесе шектейтін ұйымдардың əрекетіне не-
месе əрекетсіздігіне өтініш дайындауға жəне беруге көмек көрсету;

 4) заңнамада белгіленген жеңілдіктер мен басымдықтарды, əлеуметтік 
төлемдерді алуға заңгерлік көмек көрсету жəне жəрдемдесу;

 5) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген 
тəртіппен тиісті жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді сенімхат бойынша 
алу;

 6) қызметтерді алушыларға немесе олардың отбасы мүшелеріне жасалған 
дене жəне психологиялық зорлыққа кінəлі адамдарды қылмыстық жауапқа 
тартуға жəрдемдесу;

 7) Кодекске сəйкес қамқоршылық немесе қорғаншылық жөніндегі функци-
яларды жүзеге асыратын органдарға балаларды, оның ішінде ТҚА бұзылған 
балаларды асырап алуға, қорғаншылыққа, патронатқа, қамқоршылыққа алуға 
жəрдемдесу;

 8) қызметтерді алушыларды арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсететін 
мекемелерге, ұйымдарға орналастыруға, сондай-ақ стационарлық жəне жар-
тылай стационарлық үлгідегі ұйымдарға құжаттарды ресімдеуге көмектесу;

 9) кəмелетке толмағандардың ісі жөніндегі комиссияға балаларының, 
оның ішінде ТҚА бұзылған балалардың тəрбиесінен жалтарған ата-аналардың 
үстінен ұсынымдар ресімдеу;

 10) қызметтерді алушыларға жұмысқа орналасу, жеке басын куəландыратын 
құжат жəне заңды мəні бар басқа да құжаттар алу үшін құжаттарды ресімдеуде 
заңгерлік көмек көрсетуге жəрдемдесу;

 11) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде, «Адво-
каттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Рес-
публикасының Заңында белгіленген жағдайларда жəне тəртіппен адвокат тың 
тегін заңгерлік көмегін алуға жəрдемдесу жатады.

  35. Əлеуметтік-құқықтық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-
лаптар:

 1) қызметтерді алушыларға арнаулы əлеуметтік қызметтер алу жəне 
өз мүдделерін қорғау құқығымен байланысты мəселелер жөнінде консуль-
тация беру заңнамамен белгіленген құқықтарды жəне пайда болуы мүмкін 
бұзушылықтардан қорғау тəсілдерін толық түсіндіреді;

 2) қызметтерді алушыларға əлеуметтік-құқықтық мəселелер (азаматтық, 
тұрғын үй, отбасылық, еңбек, зейнетақы, қылмыстық заңнамалар) жөнінде кон-
сультация беру олар білгісі келетін заңнама актілері жəне көтеріліп отырған 
мəселелердегі құқықтары туралы толық түсінік береді, осы мəселелерді шешу 
үшін қажетті құжаттарды дайындауда жəне тиісті мекенжайларға жіберуде 
қажетті көмек көрсетеді;

 3) қызметтерді алушылардың заңды құқықтарын бұзатын немесе шектейтін 
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың лауазымдық тұлғаларының əрекетіне 
немесе əрекетсіздігіне шағым дайындауда көмек көрсету оларға шағымдарда 
шағым жасалған іс-əрекеттің мəнін заңды түрде сауатты жазуға көмектесуге 
негізделеді;

 4) құжаттарды (жеке басын куəландыратын, заңнама бойынша тиісті 
жеңілдіктерді, жəрдемақыларды жəне əлеуметтік төлемдерді алуға, бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды асырап алуға жəне отбасылық тəрбиенің 
өзге нысандарын алуға, мүгедектердің жұмысқа орналасуы үшін) рəсімдеуде 
құқықтық көмек көрсету, қызметтерді алушыларға мақсатына қарай қажетті 
құжаттардың мазмұнын түсіндіруді, құжат мəтінін баяндауды жəне жазып 
беруді (қажетіне қарай) немесе нысанды бланкілерді толтыруды, ілеспе хат-
тар жазуды қамтамасыз етеді;

 5) құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін адвокаттың тегін көмегін алуға 
жəрдемдесу қызметтерді алушыларға заңды құқықтарын заңды түрде қорғауға 
жəне оның мəселесі бойынша объективті шешім қабылдау мақсатында заңды 
көмекке кепілдік береді;

 6) отбасында қызметтерді алушыға немесе олардың отбасы мүшелеріне 
жасалған физикалық жəне психикалық зорлық-зомбылыққа кінəлі адамдар-
ды қылмыстық жауапкершілікке тартуға жəрдемдесу сотқа жүгіну үшін зардап 
шеккен адамдардың қажетті құжаттарын дайындауға, жəбірленушінің құқын 
қорғау сот процесіне қатысуға негізделеді;

 7) жауапкершілікке тартумен, балалардың заңды құқықтары мен 
мүдделерін қорғаумен байланысты мəселелерді шешу үшін кəмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі комиссияға балаларын, оның ішінде ТҚА 
бұзылған балаларын тəрбиелеуден жалтарған ата-анаға ұсынымдар ресімдеу.

  36. Үйде қызметтер көрсету ұйымында мамандардың жұмыс сапасы үйде 
қызметтер көрсету ұйымының басшысы немесе уəкілетті орган:

 1) жеке даму деңгейі жоғарылаған балалар мен он сегіз жастан асқан 
адамдар;

 2) білім берудің арнайы түзету ұйымдарына ауыстырылған балалар;
 3) өзін-өзі күту дағдылары қалыптасқан ТҚА бұзылған балалар санының 

алдыңғы жылмен салыстырғанда көбеюі бойынша бағаланады.
  37. Үйде қызметтер көрсету ұйымында қажетті мамандар болмаған жағ-

дайда жеке жоспарды əзірлеу, оңалту іс-шараларының немесе консуль-
тациялардың нəтижелігін бағалау үшін келісімшарт негізінде қосымша ма-
мандарды тартуға болады.

  38. Үйде қызметтер көрсету ұйымының мамандары қызметтерді алушы-
ларға баруды үйде қызметтер көрсету ұйымның басшысы бекітетін қызметтерді 
алушыларға бару кестесіне сəйкес жүзеге асырылады.

 Қызметтерді алушыға барған күні үйде қызметтер көрсету ұйымының 
мамандары нысаны осы Стандартқа 5-қосымшада көзделген арнаулы əлеу-
меттік қызметтерді есепке алу журналына тиісті белгі қояды. Арнаулы əлеу-
меттік қызметтерді есепке алу журналы қызметтерді алушыда (заңды өкілінде) 
болады жəне ай аяқталған соң күтім жөніндегі əлеуметтік қызметкерге беріледі.

  39. Уəкілетті орган немесе құрылтайшы немесе үйде қызметтер көрсету 
ұйымының басшысы арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету үшін жағдайлар 
жасайды, оның ішінде:

 1) қажетті техникамен жəне байланыспен, оңалту іс-шараларын жүргізуге 
қажетті диагностикалық, дидактикалық, дамытушы жəне өзге де материалдар-
мен жабдықталған орынжайлар;

 2) персоналды қызметтерді алушыларға күтім көрсету жөніндегі білімін, 
іскерлігін жəне дағдыларын қалыптастыруға септігін тигізетін əдістемелік 
əдебиетпен қамтамасыз ету;

 3) персоналды қажет болған кезде көлік құралымен, жол жүру билеттерімен 
немесе жол жүру билетінің құны мөлшерінде ақшалай өтемақымен қамтамасыз 
ету;

 4) қарттар мен мүгедектердің күтімі жөніндегі əлеуметтік қызметкерді ар-
найы киіммен, шаруашылыққа қажетті керек-жарақтармен:

 жуғыш заттар;
 шүберек;
 резеңке қолғаптар;
 шаруашылық инвентарлармен қамтамасыз етеді.
  40. Үйде қызметтер көрсету ұйымында шағымдар мен ұсыныстар кітабы 

ресімделеді, ол үйде қызметтер көрсету ұйымының басшысында сақталады 
жəне қызметтерді алушылар немесе олардың заңды өкілдерінің бірінші тала-
бы бойынша беріледі.

 Шағымдар мен ұсыныстар кітабын үйде қызметтер көрсету ұйымының 
басшысы апта сайын, ал уəкілетті орган жəне (немесе) құрылайшы ай сайын 
қарайды.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

1-қосымша
 

Нысан

 Аудандардың, облыстық жəне республикалық маңызы бар 
қалалардың (астананың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімдерінің басшысы немесе аудандық маңызы бар 
қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне

 ____________________________________________________________
 (аудандардың, облыстық жəне республикалық маңызы бар қалалардың 

(астананың)
 жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының 

немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкімінің Т.А.Ə. (бар болса)

 аты ________________________________________________________
   (үйде қызметтер көрсететін ұйымның атауы)
 Т.А.Ə. (бар болса) _____________________________________
 Туған күні ______ жылы «____» _________________________________
 Тұратын жері_________________________________________________
 Телефон нөмірі (үйдің, ұялы)___________________________________
 Мүгедектік санаты (бар болса)__________________________________
 Бірге тұратын отбасы мүшелері (Т.А.Ə. (бар болса), туыстығын көрсету 

керек)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 

ӨТІНІШ
 ____________________________________________________________
         (қызметтерді алушының Т.А.Ə. (бар болса) көрсету керек)
 үйде арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету үшін есепке алуыңызды 

сұраймын. 
 Үйде күтім жасау жағдайларында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуге 

құжаттарды 
 рəсімдеуге қажетті менің дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге 

келісім беремін. 
 Үйде арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету тəртібімен жəне шарттарымен 

таныстым. 
 Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын: 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 Т.А.Ə. (бар болса) жəне қолы __________ 
 күні 20__ жылғы «___» _____________ 
 _____________________________________ өтінішті қабылдады. 
 (Т.А.Ə. (бар болса) жəне лауазымын көрсету) 
 Қолы _____________ 
 Күні 20__ жылғы «___» ______________________

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

2-қосымша

 Нысан
 МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТА

 _____________________________________________ 
 (медициналық ұйымның атауы)

 Т.А.Ə. (бар болса) ____________________________________________ 
 Туған күні «____» _________ _____ жыл 
 Үйінің мекенжайы ____________________________________________ 
 Қысқаша анамнез (бастан өткерген аурулар жөнінде, дəрілік препараттарды, 
 азық-түлікті көтере алмаушылық жəне тағы басқа): 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 Медициналық тексеру: (негізгі жəне ілеспелі диагнозды, асқынудың орын 

алғандығын, 
 бұрын болған аурулар туралы мəліметтерді көрсету қажет): 
 хирург ______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 невропатолог ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 психиатр ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 окулист _____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 отоларинголог _______________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 дермаовенеролог ____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 фтизиатр (флюорография мəліметтерінің болуы міндетті) ___________ 
 ____________________________________________________________ 
 терапевт/педиатр_____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 эпидемиологиялық ортасы туралы қорытынды ____________________ 
 ____________________________________________________________
 Зертханалық зерттеулердің нəтижелері: 
 қанның жалпы анализі_________________________________________ 
     (мерзімі, нəтижесі) 
 зəрдің жалпы анализі _________________________________________ 
     (мерзімі, нəтижесі) 
 нəжіс жұғындарын ішек таяқшасына бактериологиялық зерттеу 
 ____________________________________________________________ 
    (мерзімі, нəтижесі) 
 Дəрігерлік-консультативтік комиссия төрағасының қорытындысы: 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 (үйде қызет көрсету ұйымда болуға медициналық
қарсы көрсетілімдер бар ма) 

 М.О. 
 Медициналық ұйымның басшысы: ________________________________ 
 (Т.А.Ə. (бар болса), қолы) 
 20___ жылғы «___» ___________
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 Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

3-қосымша
 

Нысан

 Тұрғын үй жəне материалдық-тұрмыстық жағдайларды зерттеу актісі * 
№ _____

1. Қызметтерді алушының Т.А.Ə. (бар болса) ______________________ 
 ____________________________________________________________ 
 2. Туған күні _____ жылғы «___» ________________________________ 
 3. Тұрғылықты мекенжайы_____________________________________ 
 4. Телефон нөмірі____________________________________________ 
 5. Жəрдемақының (зейнетақының) түрі жəне мөлшері______________ 
 6. Отбасылық жағдайы________________________________________ 
 7. Соңғы жұмыс орны _________________________________________ 
 8. Балалары жəне жақын туыстары туралы мəліметтер (Т.А.Ə. (бар болса), 
 тұратын жері, жұмыс орны, байланыс телефондары) 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 9. Тұрмыс жағдайы____________________________________________ 
 (жақсы жабдықталған / жабдықталмаған тұрғын үй) 
 ______________________________________________________________ 
 (пəтер, жеке үй, жатақханадағы бөлме жəне басқа) 
 ______________________________________________________________ 
 (нешінші қабат екенін, бөлме санын, сантораптардың болуын, орталықтан 
 жылытыла ма екендігін, лифтінің болуын жəне басқаны көрсету) 
 _____________________________________________________________ 
 (басқа да жағдайлар) 
 10. Аулалық учаскенің болуы____________________________________
Актіні жасаған адам ______________ ______________________________ 
    (қолы) (Т.А.Ə. (бар болса), лауазымы) 
 Күні 20___ жылғы «___»_________ 
 Ескертпе: Қарттар мен мүгедектер үшін толтырылады.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

4-қосымша

 Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жəне он сегіз жастан асқан 
адамдарды үйде қызмет көрсету жағдайында оқыту ұзақтығы

 
Балаларды, ТҚА бұзылған балаларды жəне он сегіз жастан асқан адам-

дарды оқыту ұзақтығы барлық үлгідегі ұйымдарда олардың дағды деңгейі не, 
танымдық қызметі мен жас ерекшеліктері не қарай құрылады:

 1) балалардың əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық 
қызметі ең төмен деңгейде болғанда сабақтың ұзақтығы 15 минутқа дейі н 
созылады;

 2) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі төмен 
деңгейде болғанда – 20 минутқа дейі н;

 3) əлеуметті к дағдылары, əлеуметтену жəне танымдық қызметі қалыпты 
деңгейде болғанда – сабақ 30 минутқа дейі н;

 4) əлеуметті к дағдыларының, əлеуметтену жəне танымдық қызметінің 
деңгейі айтарлықтай төмендемеген жағдайда – 45 минутқа созылады.

 Академиялық сағаттың (45 минут) қалған уақытында балаларға жəне 
он сегіз жастан асқан адамдарға оқу жоспарының бағдарламасына жəне 
əр сабаққа əзірленген тақырыптық жоспарларға сəйкес дидактикалық жəне 
дамытушы ойындар өткізіледі .

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 

5-қосымша

 20__ жылға Ұсынылған арнаулы əлеуметтік қызметтерді есепке алу 
журналы

Үйде қызмет көрсету ұйымының атауы ____________________________
 __________________________________________________________
Қызметтерді алушының Т.А.Ə. (бар болса)___________________________
Тіркелген күні 20___ жылғы «____» ____________
 

Күні Көрсетілген қызметтерді көрсету 
белгісі Т.А.Ə. (бар болса) жəне 
арнайы əлеуметтік қызметтер 

көрсететін мамандардың лауазымы

Сапа белгісі (түсініктемелер 
мен ұсыныстар, қызметтерді 
алушы немесе заңды өкілдер 

толтырады)
1 2 3
   
   

 
Ескерту: Журнал нөмірленген, тігілген жəне мөрмен бекітілген. Əрбір 

қызмет алушы үшін əрбір күнтізбелік ай үшін толтырылатын жеке журнал 
жасалады.

 Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 238 бұйрығына 4-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығына 4-қосымша

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Халықты əлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арна-

улы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарты (бұдан əрі – Стандарт) «Арнаулы 
əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

  2. Осы Стандарт тəулік бойы уақытша тұруына (бір жылға дейін) не-
месе уақытша болуына (тəуліктің түнгі уақытында) арналған уақытша болу 
жағдайында арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсететін мемлекеттік жəне 
мемлекеттік емес меншік нысанындағы ұйымдарда (бұдан əрі – уақытша болу 
ұйымдары) белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға жəне бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылған жəне (немесе) пробация қызметінде есепте 
тұрған адамдарға (бұдан əрі – қызметтерді алушылар) арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсетудің сапасын, көлемін жəне шарттарын белгілейді, арнаулы 
əлеуметтік қызметтерді ұсыну, көрсетуді тоқтату жəне ауыстыру шарттарын 
айқындайды.

 
 2-тарау. Уақытша болу ұйымдарында арнаулы əлеуметтік қызметтер 

ұсыну шарттары
  3. Уақытша болу ұйымдарында бюджет қаражаты есебінен арнаулы 

əлеуметтік қызметтер ұсыну қызметтерді алушылардың өтініші бойынша не-
месе аудандардың, облыстық жəне республикалық маңызы бар қалалардың 
(астананың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімдерінің 
(бұдан əрі – уəкілетті органдар), денсаулық сақтау, ішкі істер саласындағы 
уəкілетті органдардың жазбаша жолдамасы негізінде қызметтерді алушының 
нақты тұрған жері бойынша жүзеге асырады. Өтініш осы Стандартқа 1-қосым-
шаға сəйкес нысан бойынша ресімделеді.

 Уəкілетті органның, уақытша болу ұйымының маманы «Е-собес» 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – «Е-собес» ААЖ) өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адамның (отбасының) өтініштегі деректерін енгізеді.

  4. Бұрын Қазақстан Республикасының басқа өңірлерінің аумағында 
тұрған жəне өз баспанасынан айырылған адамдар, оның ішінде жеке басын 
куəландыратын құжаттары жоқ адамдар уақытша болу ұйымына күнтізбелік 
отыз күнге дейінгі мерзімге қабылданады, одан кейін олар жергілікті бюд-
жет қаражаты есебінен немесе бюджеттен тыс тартылған қаражат есебінен 
бұрынғы тұрған жері бойынша уақытша болу ұйымдарына жіберіледі.

  5. Жоғалтылған əлеуметтік мəртебесін қалпына келтіргісі келетін 

қызметтерді алушылардың уақытша болу ұйымында тəулік бойы тұру ұзақтығы 
бір жылдан аспайды.

  6. Уақытша болу ұйымына жүгінген, бірақ қаңғыбастық өмір салтын 
өзгерткісі келмейтін адамдарға тəуліктің түнгі уақытында (жылдың жазғы 
уақытында сағат 21.00-ден 9.00-ге дейін, қысқы уақытта сағат 18.00-ден 10.00-
ге дейін) ыстық тамақпен қамтамасыз етілмей койка орын беріледі.

  7. Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға олардың көшеде өмір сүру 
орындарында мобильді əлеуметтік патруль қызметі тəуліктің күндізгі уақытында 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетеді. Жергілікті атқарушы органдардың 
шешімі бойынша мобильді əлеуметтік патруль қызметі тəуліктің түнгі уақытында 
ұсынылады.

  8. Қызметтерді алушылардың жеке қажеттілігін бағалау негізінде уақытша 
болу ұйымының мамандары жоғалтылған əлеуметтік мəртебесін қалпына 
келтіргісі келетін əрбір қызметтерді алушыға ресоциализация туралы шарт 
(бұдан əрі – шарт) əзірлейді. Шарт осы Стандартқа 2-қосымшада көзделген 
нысан бойынша жасалады.

  9. Шарт қызметтерді алушыны уақытша болу ұйымының мамандары ол 
түскен күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бақылағаннан кейін əзірленеді 
жəне кейінгі екі жұмыс күні ішінде қызметтерді алушымен жасалады.

  10. Шартта:
 1) арнаулы əлеуметтік қызметтердің көрсетілетін көлемі мен түрлері;
 2) уақытша болу ұйымы мен қызметтерді алушының құқықтары мен 

міндеттемелері көрсетіледі.
  11. Шартта көрсетілген оңалту іс-шараларын уақытша болу ұйымының 

мамандары шартта белгіленген мерзімде жүргізеді.
  12. Шартта көрсетілген уақытша болу ұйымының міндеттемелері 

белгіленген мерзімде орындалмаса, болу мерзімі оларды орындау күніне 
дейін, бірақ алты айдан асырмай ұзартылады.

  13. Уақытша болу ұйымынан қызметтерді алушыларды шығару:
 1) қызметтерді алушының жазбаша өтініші;
 2) қызметтерді алушылардың тұрғын үй аумағы жəне өмір сүруге қаражаты 

болған жағдайда;
 3) шарт бұзылған немесе қолдалану мерзімі аяқталған жағдайда;
 4) шарт талаптары мерзімінен бұрын орындалған жағдайда;
 5) қызметтерді алушы қайтыс болған жағдайда жүзеге асырылады. 
  14. Қызметтерді алушыларды білім беру ұйымында оқыту үшін бір жылға 

дейінгі мерзімге жіберу туралы шешімді уақытша болу ұйымы тəртіпаралық 
комиссиясының қорытындысын есепке ала отырып жəне қабылдаушы 
тараптың қызметтерді алушыларға оқу кезеңінде тұрғын үй алаңын (жатақхана) 
беру туралы жазбаша міндеттемесі болған кезде уақытша болу ұйымының 
əкімшілігі қабылдайды.

 Білім беру ұйымында оқуды табысты аяқтаған қызметтерді алушылар одан 
əрі əлеуметтік оңалту үшін уақытша болу ұйымына қайтарылады.

  15. Егде тартқан жасына, бірінші, екінші топтағы мүгедектігіне байланысты 
өзіне-өзі қызмет көрсетуі, қозғалуы қиын қызметтерді алушылар медициналық 
ұйымның жəне мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына (бұдан əрі – 
ОЖБ) сəйкес қарттарға, мүгедектерге жəне (немесе) он сегіз жастан асқан 
адамдарға арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсынатын стационарлық үлгідегі 
ұйымға қабылданады.

  16. Уақытша болу ұйымында тұруға медициналық қарсы көрсетілімдері 
болған кезде қызметтерді алушылар денсаулық сақтаудың тиісті ұйымдарына 
жіберілуге жатады.

  17. Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын қызметтерді алушыларды бір 
өңірде орналасқан уақытша болу ұйымынан елдің өзге өңірінде орналасқан 
уақытша болу ұйымына ауыстыру тиісті өңірлердің уақытша болу ұйымдарының 
келісімі бойынша жүзеге асырылады.

  18. Қызметтерді алушылар:
 1) ішкі тəртіп қағидаларын жүйелі түрде (үш реттен артық) бұзған, оның 

ішінде есірткі заттарын, спирттік ішімдіктерді əкелген жəне қабылдаған, 
тауарлық-материалдық құндылықтарды жəне өзге мүлікті бүлдірген, құқыққа 
қарсы əрекеттер жасаған жағдайда;

 2) уақытша болу ұйымында болуға медициналық қарсы көрсетілімдер 
анықталған кезде;

 3) қызметтерді алушы уақытша болу ұйымы əкімшілігін хабардар етпей, 
уақытша болу ұйымы аумағынан өз бетімен шығып кетіп, үш тəуліктен астам 
уақыт бойы болмаған жағдайларда шығарылуға жатады.

 Уақытша болу ұйымы аумағынан шығып кеткен адам осы Стандарттың 
2-тарауына сəйкес жалпы негізде қайта қабылданады, ал дəлелді себептер 
(ішкі істер органдарының ұстауы, денсаулық сақтау ұйымында болу) бойынша 
ол жөнінде хабардар етуге мүмкіндігі болмаған адам дереу қайта қабылданады;

 4) өзі туралы əдейі жалған ақпарат ұсынған жағдайда;
 5) қызметтерді алушы шарт талаптарын орындамаған жағдайда шығары-

луға жатады.
 Шығаруға осы тармақтың 1) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 

негіздемелер куəгерлердің жазбаша айғақтамаларымен расталады.
 Осы тармақтың 1), 3), 4), 5) тармақшаларында көзделген негіздемелер 

бойынша уақытша болу ұйымынан шығарылған қызметтерді алушылармен 
осы Стандарттың 2-тарауында көзделген тəртіппен, бірақ олар шығарылғаннан 
кейін күнтізбелік бір жылдан соң ресоциализация туралы шарт жасалады.

  19. Қызметтерді алушыларды шығару, шығарып жіберу немесе басқа 
уақытша болу ұйымына ауыстыру уақытша болу ұйымы басшысы бұйрығының 
негізінде жүзеге асырылады жəне «Е-собес» ААЖ-да белгі қойылады.

  20. Шығару немесе басқа уақытша болу ұйымына ауыстыру кезінде қыз -
меттерді алушыларға жеке жəне маусым бойынша өзіне бекітілген киімі мен 
аяқкиімі, уақытша болу ұйымында сақталған құнды заттары (құжаттары) беріледі.

 
 3-тарау. Уақытша болу ұйымдарында арнаулы əлеуметтік қызметтерді 

көрсету сапасы мен көлемі
  21. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтерге:
 1) қызметтерді алушыларды қабылдау жəне уақытша орналастыру;
 2) төсек орын, жиһаз беру, төсек-орын жабдықтарымен, жеке гигиена зат-

тары жəне іш киіммен қамтамасыз ету осы Стандартқа 3-қосымшада көзделген 
нормативтерді сақтай отырып жүзеге асырылады. 

 Бір жыл ішінде уақытша болу ұйымына қайта түскен кезде қызметтерді 
алушылар қажеттігіне қарай іш киіммен қамтамасыз етіледі;

 3) жеке басты куəландыратын құжаттарды қалпына келтіруге жəрдемдесу;
 4) жүріп-тұруы қиын жəне өзіне қызмет көрсетуге қабілетсіз қарттар мен 

мүгедектердің болуы үшін жағдай жасау;
 5) санитариялық-гигиеналық талаптарға сəйкес тұру жағдайларын сақтау 

жөнінде қызметтер көрсету;
 6) іш киімді, киімді, төсек-орын жабдықтарын дезинфекциялау;
 7) тұрмыстық өз-өзіне қызметтер көрсету үшін жағдай жасау (жеке іш 

киімдері мен киімдерін жуу, кептіру, үтіктеу);
 8) санитариялық-гигиеналық рəсімдерді (душ немесе ванна бөлмелері, 

санитариялық тораптар) жүзеге асыру үшін жағдай жасау;
 9) жол жүру құжаттарын сатып алу жəне баратын жеріне дейін азық-түлікпен 

қамтамасыз ету арқылы бұрынғы тұрған жеріне жөнелтуге жəрдемдесу.
 Жүріп-тұруы қиын адамдарға уақытша болу ұйымы баратын жеріне дейін 

ілесіп баруды қамтамасыз етеді;
 10) тұратын жері бойынша тіркелу үшін құжаттарын рəсімдеуге жəрдемдесу;
 11) тамақ ұсыну;
 12) емдеу, оқу үшін қызметтерді алушыларды тасымалдауға көлік 

қызметтерін ұсыну;
 13) хат жазуға жəне оқуға көмек көрсету жатады.
 Түнде болу үйлерінде (бөлімшелерінде) көрсетілетін əлеуметтік-

тұрмыстық қызметтерге:
 1) қызметтерді алушыларды қабылдау жəне уақытша орналастыру;
 2) койка-орын беру, төсек-орын жабдықтарымен қамтамасыз ету;
 3) іш киімді, киімді, төсек-орын жабдықтарын дезинфекциялау;
 4) санитариялық-гигиеналық рəсімдерді (душ немесе ванна бөлмелері, 

санитариялық тораптар) жүзеге асыру үшін жағдай жасау жатады.
  22. Əлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) берілетін тұрғын үй орынжайлары көлемі мен көрсеткіштері бойын-

ша (ғимараттар мен орынжайлардың жай-күйі, олардың жайлылығы) сани-
тариялық-эпидемиологиялық нормалар мен талаптарға сəйкес болады жəне 
қызметтерді алушылардың тұруына қолайлылықты қамтамасыз етеді.

 Санитариялық-эпидемиялық нормалар мен қағидаларға, қауіпсіздік 
талаптарына, өртке қарсы талаптарға сай келетін барлық тұрғын, қызметтік 

жəне өндірістік орынжайлар персоналдың, қызметтерді алушылардың денсау-
лығына жəне ұсынылатын қызметтердің сапасына кері əсер ететін əр түрлі 
факторлардың əсерінен жəне қолайсыз жағдайлардан қорғалған болады.

 Əлеуметтік-еңбек қызметтерін, мəдени жəне тұрмыстық қызметтер 
көрсетуді ұйымдастыру үшін ұсынылатын орынжайлар көлемі, орналасуы мен 
конфигурациясы бойынша қызметтер көрсетілетін қызметтерді алушылардың 
ерекшелігін ескере отырып, жоғарыда аталған барлық іс-шараларды өткізуді 
қамтамасыз етеді;

 2) уақытша болу ұйымы мамандарының кабинеттері қажетті жиһазбен 
жəне мамандандырылған жабдықтармен жабдықталады.

 Əрбір мамандандырылған кабинетке еркін нысанда ресімделген паспорт 
толтырылады;

 3) қызметтерді алушылардың пайдалануына берілетін жиһаз, жабдық, іш 
киім Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын техникалық реттеу 
саласындағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сəйкес болады;

 4) қызметтерді алушыларға берілетін іш киім киюге ыңғайлы, қызметтерді 
алушылардың жынысына, бойы мен өлшемдеріне сəйкес келеді, сондай-ақ 
санитариялық-гигиеналық нормалар мен талаптарға жауап береді;

 5) ыстық тамақ сапалы тағамдардан əзірленуге, теңгерімділік жəне 
калориялық талаптарға жауап береді, санитариялық-гигиеналық талаптарға 
сəйкес болады жəне қызметтерді алушылардың денсаулық жағдайын ескеріп 
ұсынылады.

 Уақытша болу ұйымдарының басшысы маусымға қарай (көктем-жаз, күз-
қыс) ағымдағы апталық мəзірді жəне екінші аптаға перспективалық мəзірді 
бекітеді;

 6) бақылаудағы, төсек режиміндегі жəне денсаулық жағдайына байла-
нысты өзін-өзі күтудің қарапайым рəсімдерін орындай алмайтын қызметтерді 
алушыларға жеке қызметтер көрсету жəне гигиеналық сипаттағы əлеуметтік-
тұрмыстық қызметтер көрсету олардың денсаулығына қандай да бір зиян, 
физикалық немесе моральдық азап жəне қолайсыздық тудырмай орындалады 
(мұндай қызметті көрсету кезінде қызметтер көрсетуші персонал қызметтерді 
алушыларға ерекше сыпайылық танытуы қажет);

 7) қызметтерді алушыларды емдеу, оқыту үшін автомобиль көлігімен тасы-
малдау кезінде автокөлік құралдарын пайдалану нормативтері мен қағидалары, 
жол жүру қауіпсіздігінің талаптары сақталады;

 8) тұрмыстық қызметтер көрсетумен қамтамасыз ету (іш киімді, киімді, 
төсек-орын жабдықтарын жуу, кептіру, үтіктеу, дезинфекциялау) сапа талап-
тары мен оның уақтлығына жауап береді.

  23. Əлеуметтік-медициналық қызметтерге:
 1) алғашқы медициналық тексеру жəне алғашқы санитариялық тазалау 

жүргізу;
 2) дəрігерге дейін медициналық көмек көрсету, емделуге мұқтаж қызмет-

терді алушыларды денсаулық сақтау ұйымдарына жатқызуға жəрдемдесу 
жəне ілесіп жүру;

 3) медициналық-əлеуметтік сараптамаға жіберу үшін құжаттарды 
дайындауға жəрдемдесу;

 4) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу;
 5) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрі-дəрмекпен жəне 

медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу;
 6) ОЖБ-ға сəйкес техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен 

қамтамасыз етуге, санаторий-курорттық емделуді алуға жəрдемдесу;
 7) профильді маманның, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымы маманының 

медициналық консультация беруіне жəрдемдесу;
 8) емдеуші дəрігердің тағайындауы бойынша денсаулық сақтау саласын-

дағы стандарттарға сəйкес медициналық айла-шарғылар жасауды жүргізу 
жатады.

 Түнде болу үйлерінде (бөлімшелерінде), сондай-ақ мобильді əлеуметтік 
патруль қызметтері мынадай əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетеді:

 1) алғашқы медициналық тексеру жəне алғашқы санитариялық тазалау 
жүргізу;

 2) дəрігерге дейін көмек көрсету.
  24. Əлеуметтік-медициналық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға жəрдемдесу денсаулық 

сақтау саласындағы заңнамалық жəне нормативтік құқықтық актілерде 
көзделген шеңберде жүзеге асырылады;

 2) денсаулық сақтау саласындағы стандарттарға сəйкес емдік манипуля-
циялар жүргізу қызметтерді алушыларға қандай да бір зиян келтіріп алмай, 
барынша мұқияттылықпен жəне сақтықпен жүзеге асырылады;

 3) дəрігерге дейін медициналық көмек көрсету денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен стандарттарға сəйкес жүзеге асырылады;

 4) қызметтерді алушыларды денсаулық сақтау ұйымдарына жатқызу не-
месе жатқызуға жəрдемдесу жедел жəне уақтылы жүргізіледі;

 5) медициналық ұйымдарда профилактикалық тексеруден, диспансерлеу-
ден, иммундаудан өтуге жəрдемдесу денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен стандарттарға сəйкес көрсетіледі;

 6) салауатты өмір салтын насихаттау жүргізіледі.
 Қызметтерді алушылармен зиянды əдеттердің алдын алу жəне олардан 

арылу жөніндегі жеке жұмыс зиянды əдеттердің (алкоголь ішу, есірткі 
пайдалану, темекі шегу) қауіптілігін, олар əкеп соғатын кері нəтижелерді 
түсіндіруге бағытталады жəне нақты жағдайға байланысты бұл əдеттердің 
алдын алу немесе олардан арылу бойынша қажетті ұсынымдар беріледі;

 7) медициналық-əлеуметтік сараптамаға жіберу үшін құжаттарды 
дайындауға жəрдемдесу уақтылы жəне толық көлемде көрсетілуге тиіс;

 8) ОЖБ-ға сəйкес техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар, 
міндетті гигиеналық құралдар, санаторий-курорттық емделуді, сондай-ақ 
күту жəне оңалту құралдарын алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылардың 
практикалық қажеттіліктеріне сəйкес жүзеге асырылады;

 9) санитариялық-гигиеналық қызметтерді көрсету қызметтерді алушы-
лардың денсаулық жағдайы мен хал-жайының жақсаруына жəрдемдеседі, 
жағымсыз қолайсыздық сезімін жоюға мүмкіндік береді;

 10) дəрігерлердің қорытындысы бойынша дəрі-дəрмекпен жəне меди-
циналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етуге жəрдемдесу қызметтерді 
алушылардың ауруларының, жарақаттарының уақтылы алдын алуға жəне 
емдеуге ықпал етеді;

 11) денсаулық сақтау ұйымдарының білікті мамандарынан консультация 
алуға жəрдемдесу қызметтерді алушылардың ауруларын уақтылы анықтауды 
жəне емдеуді қамтамасыз етеді.

  25. Əлеуметтік-психологиялық қызметтерге:
 1) психологиялық диагностика жəне тұлғалық зерттеу;
 2) əлеуметтік-психологиялық патронаж (жүйелі бақылау);
 3) қызмет алушылармен психологиялық алдын алу жұмыстары;
 4) психологиялық консультация беру;
 5) шұғыл психологиялық көмек;
 6) қызметтерді алушыларға психологиялық көмек көрсету, оның ішінде 

сөйлесу, əңгімелесу, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке ынталандыру;
 7) психологиялық тренингтер;
 8) қызметтерді алушыларды психологиялық түзету;
 9) өзара қолдау топтарында жəне қарым-қатынас клубтарында сабақ 

өткізу жатады.
  26. Əлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын 

талаптар:
 1) психологиялық консультация беру қызметтерді алушыларға жанжалдың 

алдын алу жəне жою үшін тұлғааралық қарым-қатынастарды жақсарту бойын-
ша білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

 Психологиялық консультация беру қызметтерді алушыдан алынған ақпа-
раттар мен туындаған əлеуметтік-психологиялық проблемаларды онымен 
талқылау негізінде ішкі ресурстарды ашуға жəне жұмылдыруға əрі проблема-
ларды шешуге көмектеседі;

 2) қызметтерді алушылардың психологиялық диагностикасы уақытша 
болу ұйымының психологы əзірлеген психодиагностикалық пакет негізінде 
жүзеге асырылады.

 Тұлғаны психологиялық диагностикалау жəне тексеру қызметтерді алушы-
лардың мінез-құлқындағы жəне айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста 
ауытқушылықтарға əсер ететін олардың психикалық жай-күйін жəне жеке 
тұлға лық ерекшеліктерін анықтау мен талдаудың нəтижесі бойынша түзету 
іс-шараларын жүргізудің болжамын жасау жəне ұсынымдарды əзірлеу үшін 
қажетті ақпарат береді;
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 3) белсенді психологиялық ықпал ретіндегі психологиялық түзету 
қызмет терді алушылардың мінез-құлқындағы, эмоционалдық жай-күйіндегі 
ауыт қушылықтарды (оның ішінде жекелеген адамдардың эмоционалдық 
жауап қайтару жəне мінез стереотипінің жайсыз формалары, жайсыз қарым-
қатынастар) жеңуді немесе бəсеңдетуді қамтамасыз етеді, бұл аталған 
көрсеткіштерді жас нормалары мен əлеуметтік орта талаптарына сəйкес 
келтіруге мүмкіндік береді;

 4) белсенді психологиялық ықпал ретіндегі психологиялық тренингтердің 
психологиялық жара салу жағдайларының, нервтік-психологиялық шиеленіс-
тердің салдарын жоюда, тұрмыс-тіршіліктің бейəлеуметтік нысанын жеңуші 
адамдарды əлеуметтік құнды нормаларға дағдыландырудағы, өзгермелі 
жағдайларға бейімделу үшін тұлғалық алғышарттарды қалыптастырудағы 
тиімділігімен бағаланады;

 5) əлеуметтік-психологиялық патронаж қызметтерді алушыларды жүйелі 
бақылау негізінде психикалық жайсыздық, тұлғалық (тұлғаішілік) немесе 
тұлғааралық жанжал жəне қызметтерді алушылардың өмірлік қиын жағдайын 
ауырлататын жағдайларды уақтылы анықтауды жəне оларға осы сəтте қажетті 
əлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

 6) қызметтерді алушыларды өзара қолдау топтарында, қарым-қатынас 
клубтарында сабақ өткізуге тарту қызметтерді алушылардың жайсыздық 
жағдайынан шығуына, психикалық денсаулығын сақтауды жəне нығайтуды, 
стреске төзімділігін, ең алдымен тұлғааралық байланыс жəне қарым-қатынас 
саласында психологиялық мəдениет деңгейін арттыруға көмек көрсетуді 
қамтамасыз етеді;

 7) шұғыл психологиялық көмек қызметтерді алушыларға дереу психоло-
гиялық консультация беруді, дағдарыс жағдайынан шығу үшін олардың 
физикалық, рухани, тұлғалық, зияткерлік ресурстарын жұмылдыруды, туын-
даған проблемаларды өздігінен шешу жəне қиындықтарды жеңу, өзіне деген 
сенімін нығайту үшін қолдануға болатын құралдардың диапазонын кеңейтуге 
жəрдемдесуді қамтамасыз етеді;

 8) психологиялық алдын алу жұмысы қызметтерді алушыларда психоло-
гиялық білімге жəне оларды өзін түзеу жəне өз проблемаларымен жұмыс 
жүргізу үшін пайдалану ықыласына қажеттілігін қалыптастыруға, тұлғаның 
əрбір жас кезеңінде толыққанды психикалық дамуы үшін жағдай жасауға, 
тұлғалық қалыптасуда жəне дамуда болатын бұзылушылықтарды уақтылы 
алдын алуға мүмкіндік тұғызады;

 9) сөйлесу, əңгімелесу, тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке ынталандыру, 
өмірлік тонусын психологиялық қолдау қызметтерді алушылардың психикалық 
денсаулығын нығайтуды, олардың стреске төзімділігі мен психикалық қорға-
луын қамтамасыз етеді.

  27. Əлеуметтік-еңбек қызметтеріне:
 1) қызметтерді алушылардың бойындағы еңбек дағдыларын зерттеп-тек-

серу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
 2) қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысу;
 3) кəсіби бағдарлау;
 4) бейіні бойынша еңбек дағдыларын қалыптастыру;
 5) қызметтерді алушыларды қолжетімді кəсіптік дағдыларға үйрету 

жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жəрдемдесу жатады.
  28. Əлеуметтік-еңбек қызметтерін көрсетудің сапасына қойылатын та-

лаптар:
 1) еңбек дағдыларын, білім мен шеберлікті қалыптастыру мақсатында 

қызметтерді алушыларға, олардың жеке қажеттіліктеріне қарай қызметтерді 
алушылардың жеке жəне əлеуметтік мəртебесін қалпына келтіруге жəрдем-
десетін қолжетімді кəсіптік дағдыларға үйрету жөніндегі іс-шараларға белсенді 
қатысуын қамтамасыз ететін еңбек қызметтерінің түрлері тағайындалады;

 2) қоғамдық пайдалы жұмыстар жүргізу уақытша болу ұйымының аума-
ғында, арнайы ұйымдастырылған кабинеттерде (шеберханаларда) жүзеге 
асырылады жəне қызметтерді алушыларды олардың денсаулық жағдайын 
ескеріп, тыныс-тіршіліктің əр түрлі нысандарына тартуға мүмкіндік беретін 
жағдай жасауды қамтамасыз етеді;

 3) қолжетімді кəсіптік дағдыларды оқыту, тұлғалық жəне əлеуметтік 
мəртебесін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар арнайы жабдықталған ка-
бинеттерде жүргізіледі;

 4) кəсіптік білімі жоқ қызметтерді алушыларды кəсіптік бағдарлау оларға 
кəсіп таңдауға көмек көрсететін іс-шаралармен бірге жүргізіледі;

 5) қызметтерді алушылардың еңбек дағдыларын зерттеп тексеру жөніндегі 
іс-шаралар олардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерінің шектелу дəрежесін, 
қызметтерді алушылардың физикалық жəне психикалық жай-күйін ескеріп 
жүргізіледі.

  29. Əлеуметтік-мəдени қызметтерге:
 1) мерекелер мен тынығу іс-шараларын ұйымдастыру;
 2) клуб жəне үйірме жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу;
 3) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына, мəдени-патриоттық 

іс-шараларға қатысуға тарту жатады.
 Түнде болу үйлерінде (бөлімшелерінде), мобильді əлеуметтік патруль 

қызметі қызметтерді алушылардың арасында ресоциализацияның орындылығы 
мен маңыздылығы туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізеді.

  30. Əлеуметтік-мəдени қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-
лаптар:

 1) мəдени-патриоттық жəне тынығу іс-шараларын өткізу уақытша болу 
ұйымының басшысы бекіткен тоқсандық жоспар бойынша жүзеге асырылады;

 2) көркемөнерпаздар үйірмелерін ұйымдастыру қызметтерді алушылардың 
əлеуметтік-мəдени жəне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, қарым-
қатынас саласын кеңейтуге бағытталады;

 3) қызметтерді алушыларды концерт бағдарламалары мен өткізілетін іс-
шаралар сценарийлерінің жобасын əзірлеуге тарту қызметтерді алушылардың 
жалпы жəне мəдени ой-өрісінің кеңеюіне, шығармашылық белсенділігінің ар-
туына ықпал етеді;

 4) қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына қатыстыру уақытша 
болу ұйымы ұжымының қоғамдық өміріне қатыстыру арқылы əлеуметтік жəне 
коммуникативтік байланыстарын жөнге салуға жəрдемдеседі.

  31. Уақытша болу ұйымдарында көрсетілетін əлеуметтік-экономикалық 
қызметтерге:

 «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша жəне асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар 
туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы, «Қазақстан Республикасындағы арнаулы 
мемлекеттік жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі, «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі, «Балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 
28 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тиесілі 
жеңілдіктерді, өтемақыларды, алименттер мен тиісті төлемдерді алуға, тұрғын 
үй жағдайын жақсартуға жəрдемдесу жатады.

  32. Əлеуметтік-экономикалық қызметтерді көрсету сапасына қойылатын 
талаптар:

 қызметтерді алушыларға тиесілі жеңілдіктерді, жəрдемақыларды, өтем-
ақылар мен тиісті төлемдерді алуға жəрдемдесу олар үшін қызығушылық 
тудыратын мəселелерді шешуде уақтылы, толық, білікті жəне тиімді көмек 
көрсетуді қамтамасыз етеді.

  33. Əлеуметтік-құқықтық қызметтерге:
 1) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету саласында жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қамсыздандыру жəне 
əлеуметтік көмек алу құқығымен байланысты мəселелер бойынша заңгерлік 
консультация беру;

 2) заңды мəні бар құжаттарды ресімдеуге көмек көрсету;
 3) қарт адамдар мен мүгедектерді қарттарға, мүгедектерге жəне (неме-

се) он сегіз жастан асқан адамдарға арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсынатын 
стационар үлгідегі ұйымдарға орналастыруға қажетті құжаттарды ресімдеуге 
жəрдемдесу;

 4) арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсететін жəне қызметтерді алушы-
лардың заңды құқығын бұзатын немесе шектейтін ұйымдардың əрекетіне не-
месе əрекетсіздігіне өтініш дайындауға жəне беруге көмек көрсету;

 5) заңнамада белгіленген жеңілдіктер мен басымдықтарды, əлеуметтік 
төлемдерді алуға заңгерлік көмек көрсету жəне жəрдемдесу жатады.

  34. Əлеуметтік-құқықтық қызметтер көрсетудің сапасына қойылатын та-
лаптар:

 1) қызметтерді алушыларға арнаулы əлеуметтік қызметтер алу жəне 
өздерінің мүддесін қорғау құқығымен байланысты мəселелер бойынша кон-
сультация беру заңнамада белгіленген құқықтар мен ықтимал заң бұзушы-
лықтардан қорғау тəсілдері туралы толық түсінік береді;

 2) қызметтерді алушыларға əлеуметтік-құқықтық мəселелер (азаматтық, 
тұрғын үй, отбасы, еңбек, зейнетақы, қылмыстық заңнама) бойынша кон-
сультация беру оларды қызықтыратын заңнамалық актілер мен көтерілген 
мəселелердегі құқықтары туралы толық түсінік беруге, осы мəселелерді 
іс жүзінде шешу үшін қажетті құжаттарды дайындау жəне тиісті адресатқа 
жіберуде қажетті көмек көрсетеді;

 3) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтерді алушылардың 
заңды құқықтарын бұзатын немесе шектейтін лауазымды тұлғаларының 
əрекетіне немесе əрекетсіздігіне шағым дайындауда көмек көрсету оларға 
шағымдарында шағымданатын əрекеттің мəнін, жол берілген заң бұзушылықты 
жою талабын заң тұрғысынан сауатты жазуға жəне шағымды адресатқа 
жіберуге көмек көрсетеді;

 4) құжаттарды (жеке басын куəландыратын, заңнама бойынша тиісті 
жеңілдіктерді, жəрдемақыларды жəне əлеуметтік төлемдерді алуға, бала-
ларды, ТҚА бұзылған балаларды асырап алуға жəне отбасылық тəрбиенің 
өзге нысандарын алуға, мүгедектердің жұмысқа орналасуы үшін) рəсімдеуде 
құқықтық көмек көрсету, қызметтерді алушыларға мақсатына қарай қажетті 
құжаттардың мазмұнын түсіндіруді, құжат мəтінін баяндауды жəне жазып 
беруді (қажетіне қарай) немесе нысанды бланкілерді толтыруды, ілеспе хат-
тар жазуды қамтамасыз етеді;

  35. Уақытша болу ұйымы мамандарының жұмыс сапасын уақытша болу 
ұйымының басшысы жəне уəкілетті орган оңалтылған жəне қалыпты өмір сүру 
салтына қайтып оралған қызметтерді алушылар санының алдыңғы жылғымен 
салыстырғанда көбеюі бойынша бағалайды.

  36. Уақытша болу ұйымында қажетті мамандар болмаған жағдайда шарт 
негізінде қосымша мамандарды тартуға болады.

  37. Уақытша болу ұйымында шағымдар мен ұсыныстар кітабы ресімделеді, 
ол уақытша болу ұйымының басшысында сақталады жəне қызмет алушылар 
мен келушілердің бірінші талабы бойынша беріледі.

 Шағымдар мен ұсыныстар кітабын уақытша болу ұйымының басшысы 
апта сайын, ал ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі – ай сайын қарайды.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 1-қосымша

 
Нысан 

____________________________
(уақытша болу ұйымының атауы)
директорына _________________ 

(директордың
Т. А. Ə. (бар болса) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________

 
ӨТІНІШ

 Мені əлеуметтік бейімдеу жəне оңалтудан өту үшін уақытша болу ұйымына 
қабылдауды сұраймын.

 Өзім туралы мынадай ақпаратты хабарлаймын:
 Туған күні «__» _________________ ____ ж.
 Туған жері: ____________________________________________________
 Жеке куəлік немесе паспорт (болған кезде):__________________________
 ____________________________________________________________
 Білімі: _________________________________________________________
 ____________ жылы тұрғын үйімнен айырылдым, айырылған тұрғын 

үйімнен 
 мекенжайы
 ____________________________________________________________
 Тұрғын үйімнен айырылу себебім __________________________________
 Тұрғылықты жері бойынша соңғы тіркелген мекенжайы:
 ____________________________________________________________
 Тіркелген мекенжайы, тұрғылықты жері бойынша тұрудың мүмкін 

болмауының себебі 
 (егер баспанасынан айырылмаған болса) _____________
 ____________________________________________________________
 Жақын туыстары туралы деректер: _________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Тұру жəне өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларымен таныстым жəне оларды 

сақтауға міндеттенемін.
 Сондай-ақ, өзім туралы жалған ақпарат берген жағдайда, мен уақытша 

болу ұйымынан 
 бірден шығарылатыным туралы ескертілдім.
 ________________ (қолы) «____» ___________ ______ ж.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 2-қосымша

 
Нысан

 Ресоциализация туралы үлгілік шарт
 ______________________________________________________ атынан 
                    (уақытша болу ұйымының атауы) 
 _________________________________________, (бұдан əрі – Орталық) бір 
         (басшының Т. А. Ə. (бар болса) 
 тараптан жəне _____________________________ (бұдан əрі – қызметтерді 
              (қызметтерді алушының Т. А. Ə. (бар болса)
 алушы) екінші тараптан, бірлесіп Тараптар деп аталатындар, төмендегі 

туралы осы Шартты жасасты:
 1. Шарттың нысаны
 Қызметтерді алушыға Орталық ресоциализацияға (жоғалтылған əлеуметтік 

мəртебесін қалпына келтіру) бағытталған арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсетеді.

 2. Орталықтың құқықтары:
 1) қызметтерді алушының оқуға жəне жұмыс орнына баруын бақылауды 

жүзеге асыру;
 2) мүдделі адамдардан қызметтерді алушылардың оқу процесі, жұмыс 

орнына баруы жəне үлгерімі туралы қажетті ақпаратты сұрату;
 3) қызметтерді алушы тарапынан міндеттемелерді орындамау немесе 

орындаудан жалтару жағдайында біржақты тəртіппен шартты бұзу;
 4) одан əрі тұру мақсатында ұсынылған қолжетімді жалдамалы тұрғын 

үйде тұрудан бас тартқан жағдайда біржақты тəртіппен шартты бұзу.
 3. Орталықтың міндеттері:
 1) қызметтерді алушыларды арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету шарт-

тарымен таныстыру;
 2) белгіленген көлемде арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету;
 3) мамандығы бойынша кəсіптік оқытуды (даярлау, қайта даярлау) 

ұйымдастыру 
 ______________________________;
 4) тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналастыру;
 5) келешекте тұру мақсатында қол жетімді жалдамалы тұрғын үй іздестіруді 

жүзеге асыру;
 6) қызметтерді алушыға сыйластықпен қарау, дөрекілікке, өз 

міндеттемелеріне атүсті қарауға жол бермеу.
 4. Қызметтерді алушының құқықтары:
 1) ресоциализация процесі туралы ақпарат алу;
 2) кəсіп жəне жұмыс орнын таңдауға қатысу.
 5. Қызметтерді алушының міндеттемелері:
 1) ресоциализация процесіне белсенді түрде қатысу;
 2) _________________ мамандығы бойынша оқу курсынан табысты өту;
 3) ұсынылатын жұмыс орнына жұмысқа орналасу;
 4) Орталық персоналына сыйластықпен қарау;
 5) осы шарттың талаптарын сақтау.
 6. Шартты бұзу талаптары
 Осы шарт мынадай негіздемелер:
 1) қызметтерді алушы тарапынан міндеттемелерді (оқу, жұмысқа орналасу, 

тұрғын үй іздестіру) орындамау немесе орындаудан бас тарту;
 2) қызметтерді алушының Орталық персоналына негізсіз дөрекілік таныту 

жəне айып тағу бойынша бұзуға жатады.
 7. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету денсаулық сақтау ұйымында 

қызметтерді алушы болған кезеңінде тоқтатылады.
 8. Қорытынды ережелер
 Шарт бірдей заң күшімен тараптардың əрқайсысы үшін екі данада жасалды 

жəне қол қойылды.
 Орталық директоры _________________________ ______________ 
     (Т. А. Ə. (бар болса) (қолы) 
 Қызметтерді алушы _________________________ _______________ 
     (Т. А. Ə. (бар болса) (қолы)
 Ескертпе: осы Шарт үлгілік болып табылады.

 Халықты əлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына 3-қосымша

  
Уақытша болу ұйымдарына арналған төсек-орын жəне ішкиім, жеке 

гигиеналық құралдар, сондай-ақ олардың тозу мерзімдерінің ең төмен 
нормалары

№ Атауы Өлшем 
бірлігі

1 төсек-орынға
Норма Мерзімі 

(жыл)
1 Ақжайма дана 3 1
2 Сейсеп дана 3 1
3 Жастық тысы дана 3 1
4  Сүлгі дана 1 1
5  Матрац дана 1 1
6 Жастық дана 2 3
7 Көрпе дана 2 3
8 Жамылғы дана 1 2
9  Трусы дана 3 – бір қызметтерді алушыға 1
10 Майка дана 2 – бір ер адамға 1
11  Бюстгальтер дана 2 – бір əйелге 1
12  Шұлық дана 6 – бір қызметтерді алушыға 1
13 Тіс щеткасы дана 1 – бір қызметтерді алушыға 3 ай
14 Тіс пастасы миллилитр 900 1
15 Иіс сабын грамм 1200 1
16  Резина 

клеенка 
дана қажеттілігіне қарай, бірақ 

бір төсек-орынға 1 данадан 
артық емес 

1

17 Əйелдерге ар-
налған сіңіргіш 
төсемелер

дана қажеттілігіне қарай, бірақ бір 
əйелге айына 16 данадан 
артық емес 

 

18 Жаялықтар дана уақытша болу ұйымы дəріге-
рінің қорытындысы бойынша, 
бірақ күніне ресоциализация 
туралы шарт жасаған бір 
қызметтерді алушыға 1 
данадан артық емес

 

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-

ғы 14 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №18661 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет минис-
трлігі сайтынан алынған

(Жалғасы 26-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 17 мамыр       №217       Нұр-Сұлтан қаласы 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және
басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық 

жеткізгіштегілерінің тізбесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 207-208-нөмірлерде)

№ Басылымның атауы Авторлар
Шық-
қан 

жылы
Баспа

АОО «Назарбаев интеллек-туальные школы»- САТР
130. The Mysterious Island. by Jules 

Verne + CD
Retold by: Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express Publishing

131. The Creeping Man by Sir Arthur 
Conan Doyle + CD

Retold by: Virginia Evans, Jenny 
Dooley

2017 Express Publishing

132. The Killer Whale + CD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing
133. Saltwater Crocodiles + CD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing

134. The Octopus + CD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing
135. The Great White Shark + CD Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing
136. Gharial Crocodiles Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing
137. Venomous Snakes + CD) Jenny Dooley, Virginia Evans 2017 Express Publishing
138. Free Time Around the World & 

Activity Book
Julie Penn 2018  Oxford University Press

139. Animals in the Air & Activity Book Robert Quinn 2018  Oxford University Press
140. Festivals Around the World & 

Activity Book
Richard Northcott 2018  Oxford University Press

141. How we make products & Activity 
Book

Alex Raynham 2018  Oxford University Press

142. Life in Rainforests & Activity Book Cheryl Palin 2018  Oxford University Press
143. Schools & Activity Book Richard Northcott 2018  Oxford University Press
144. Danger! Bugs! & Activity Book Paul Shipton 2018  Oxford University Press
145. Sound and Music & Activity Book Richard Northcott 2018  Oxford University Press
146. Your Five Senses & Activity Book Robert Quinn 2018  Oxford University Press
147. Super Structures & Activity Book Fiona Undrill 2018  Oxford University Press
148. The Picture of Dorian Gray Oscar Wild 2018  Oxford University Press
149. Rabbit-Proof Fence Doris Pilkington Garimara 2018  Oxford University Press
150. Chemical Secret Tim Vicary 2018  Oxford University Press
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151. The Big Sleep Raymond Chandler 2018  Oxford University Press
152. Нэльсон Мандела (Nelson 

Mandela)
 Роуэна Акиньеме (Rowena 
Akinyeme)

2018  Oxford University Press

153. The Hound of the Baskervilles Sir Arthur Conan Doyle 2018  Oxford University Press
154. The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorn 2018  Oxford University Press
155. Desert, Mountain, See Sue Leather 2018  Oxford University Press
156. Silas Marner George Elliot 2018  Oxford University Press
157. China (6-10-классы) Jeniffer Gascoigne 2018 Macmillan Publishers
158. Brazil (6-10-классы) Susan Holden, Alberta White 2018 Macmillan Publishers
159. Jump, Stick, Jump Gill Munton, Louis Fidge 2018 Macmillan Publishers
160. Puss in Boots Alex Raynham 2018 Macmillan Publishers
161. Little Red Riding Hood Alex Raynham 2018 Macmillan Publishers
162. Sun, Cloud, Stone  Gill Munton, Louis Fidge 2018 Macmillan Publishers
163. In the Jungle  Gill Munton, Louis Fidge 2018 Macmillan Publishers
164. The United States of America Coleen Degnan-Veness, Chantal 

Veness
2018 Macmillan Publishers

165. Sence and Sensibility Jane Austen 2018 Macmillan Publishers
166. Australia Jennifer Gascoigne 2018 Macmillan Publishers
167. Slumdog Millionaire Vikas Swarup 2018 Macmillan Publishers
168. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 2018 Macmillan Publishers
169. I, Robot Isaac Asimov 2018 Macmillan Publishers
170. Meet Me in Istanbul Richard Chisholm 2018 Macmillan Publishers
171. Gandhi Rachel Bladon 2018 Macmillan Publishers
172. The Secret Garden Frances Hodgson Burnett 2018 Macmillan Publishers
173. Treasure Island Robert Louis Stevenson 2018 Macmillan Publishers
174. White Fang Jack London 2018 Macmillan Publishers
175. Robin Hood Stephen Colbourn 2018 Macmillan Publishers
176. Oliver Twist Charles Dickens 2018 Macmillan Publishers
177. Middlemarch George Eliot 2018 Macmillan Publishers
178. Heidi Johanna Spyri 2018 Macmillan Publishers
179. L. A. Movie Philip Prowse 2018 Macmillan Publishers
180. Pride and Prejudice Jane Austen 2018 Macmillan Publishers
181. Italy Coleen Degnan-Veness 2018 Macmillan Publishers
182. Moby Dick Herman Melville 2018 Macmillan Publishers
183. This is London + CD Philip Prowse 2018 Macmillan Publishers
184. Adventure Stories Jack London, Victor Hugo, Doris 

Lessing, etc
2018 Macmillan Publishers

185. Twentieth - Century Stories D. H. Lawrence, William Trevor, etc. 2018 Macmillan Publishers
186. Travel Stories Graham Greene, Michael Palin, etc. 2018 Macmillan Publishers
187. Animal Stories Rudyard Kipling, O. Henry, etc. 2018 Macmillan Publishers
188. Baby animals Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
189. Music all around Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
190. Healthy Eating Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
191. Rapunzel Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
192. A Trip to the rainforest Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
193. The Frog Princess Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
194. The Ghost Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
195. Peter Pan Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
196. The Wind in the Willows Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
197. Weird Animals Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
198. Anсient Egypt Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
199. Perseus and Andromeda Jenny Dooley 2018 Express Publishing
200. A Christmas Carol  Jenny Dooley, Charles Dickery 2018 Express Publishing
201. Around the World in 80 Days  Juliet Verne, Jenny Dooley 2018 Express Publishing
202. Pygmalion  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
203. Journey to the Centre of the Earth Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
204. Treasure Island Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
205. The Mysterious Island Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
206. The Killer Whale  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
207. The Octopus  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
208. Worms  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
209. The Loggerhead Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
210. The Bottlenose Dolphin  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
211. Life Exchange  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
212. Голубой скоробей 

(The Blue Scarab)
Дженни Дули (Jenny Dooley) 2018 Express Publishing

213. Mowgli R. Kipling, edited by Jenny Dooley 2018 Express Publishing
214. The Merchant of Venice  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
215. David Copperfi eld  Jenny Dooley, Virginia Evans 2018 Express Publishing
216. Romeo and Juliet  W. Shakespeare 2018 Express Publishing
217. The Time Machine Jenny Dooley 2018 Express Publishing
218. «Gulliver’s Travels» Stage1  Jonathan Swift. Аударған: 

Ə. Раушанова
2019 Жазушы

219. «Andersen’s Fairy Tales» 
(«Андерсеннің ертегілері) Stage 1

 Hans Christian Andersen. Аударған: 
Ə. Раушанова

2019 Жазушы

220.  «Robin Hood» («Робин Гуд») 
Stage 1

 R. Lanceny Green. Аударған: 
Ə. Раушанова

2019 Жазушы

221. «Pollyanna» («Поллиана») 
Stage 1

 Eleanor H. Porter. 
Аударған: Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

222. «Pocahontas» («Покаһонтас») 
Stage 1

 Аударған: Ə. Раушанова 2019 Жазушы

223. «Little Women» («Кішкентай 
əйелдер») Stage 2

 Louisa May Alcott. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

224. «Journey to the Centre of the 
Earth» («Жер орталығына 
саяхат») Stage 2

 Jules Verne. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

225. «Frankenstein»(«Франкенштейн») 
Stage 2

 Mary Shelly. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

226. «Around the Word in 80 Days» 
(«Жер шарын 80 күнде айналып 
шығу») Stage 2

 Jules Verne. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

227. «Treasure Island» («Қазына 
аралы») Stage 2

 Robert Louis Stevenson. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

228. «Tom Sawyer»(«Том Сойердің 
басынан кешкендері») Stage 3

 Mark Twain. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

229. «Robinson Crusoe» («Робинзон 
Крузо») Stage 3

 Daniel Defoe. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

230. «Don Quixote» («Дон Кихот») 
Stage 4

 Miguel de Cervantes Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

231. «Oliver Twist» («Оливер Твист») 
Stage 4

 Charles Diskens. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

232. «The Count of Monte Cristo» 
(«Граф Монте Кристо») Stage 5

 Alexander Dumas. Аударған: 
Ə. Раушанова 

2019 Жазушы

Ағылшын тіліндегі пəндер
1. Natural and Social Science 1 

Pupil`s Book+CD, Teacher`s Book
Joanne Ramsden 2015 Macmillan Publishers

2.  Macmillan Mathematics Level 5 
Pupil`s book A, Pupil`s book B, 
Teachers book 

Paul Broadbent 2015 Macmillan Publishers

3. Longman Biology (биология 
6-9-сынып)

 Aaron Bridges, Mark Levesley, Janet 
Williams, Chris Workman

2015 Pearson Education limited

4. Longman Chemistry (химия 
8-9-сынып)

 Iain Brand, Richard Grime 2015 Pearson Education limited

5. (Longman Physics (физика 7-9-сы-
нып)

 Jennifer Clifford, Miles Hudson, 
Penny Johnson, Gary Philpott

2015 Pearson Education limited

6. ICT 4 Life (информатика 5-сынып)  John Giles, Steve Beard, Sue Street 2015 Pearson Education limited
7. ICT 4 Life) (информатика 6-сы-

нып)
 Terry Freedman, John Wasteney, 
Jared Wilson

2015 Pearson Education limited

8. ICT 4 Life) 
(информатика 7-сынып)

 Sue Jennings, Susan Nutt, Jared 
Wilson

2015 Pearson Education limited

9.  Digital Kids Flyer 4 класс  2019 MM Publications
10. Oxford International Primary 

Computing 4 Student Book 4 класс
 Karl Held, Diane Levine, Alison Page 2019 Oxford University Press

11. Oxford International Primary Com-
puting Teacher’s Guide 2 4 класс

Karl Held, Diane Levine, Alison Page 2019 Oxford University Press

12. Cambridge Checkpoint Science 7 
Coursebook Workbook

 Mary Jones, Diane Fellowes-
Freeman and David Sang

2015 Cambridge University Press

13. Cambridge Checkpoint Science 8 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource

 Mary Jones, Diane Fellowes-
Freeman and David Sang

2015 Cambridge University Press

14.  Cambridge Checkpoint 
Mathematics: 9 Coursebook, 
Practice Book, Teacher’s Resource 

 Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris 
Pearce

2015 Cambridge University Press

15. Cambridge Checkpoint Science 9 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource

 Mary Jones, Diane Fellowes-
Freeman and David Sang

2015 Cambridge University Press

16. Cambridge IGCSE Biology 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource CD-ROM

Mary Jones and Geoff Jones 2015 Cambridge University Press

17. Cambridge IGCSE Chemistry 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource CD-ROM

Richard Harwood and Ian Lodge 2015 Cambridge University Press

18. Cambridge IGCSE Physics 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource CD-ROM

David Sang 2015 Cambridge University Press

19. Cambridge IGCSE Mathematics 
Core and Extended Coursebook, 
Extended Practice Book, Core 
Practice Book, Teacher’s Resource 
CD-ROM

Karen Morrison and Nick Hamshaw 2015 Cambridge University Press

20. Cambridge IGCSE ICT: 
Coursebook

Chris Leadbetter and Stewart 
Wainwright

2015 Cambridge University Press

21. Maths. Glossary М. Балгабекова, М. Бекбатырова, 
Е. Михайличенко, Б. Есболов, 
Б. Умаров, С. Цой

2015 Альраминь

22. Science. Glossary  Г. Кушенова, М. Сейдалиева, 
Е. Дякина, С. Цой, Т. Белоусова, 
М. Воробьева

2015 Альраминь

23.  A History of Medieval Kazakhstan. 
7--сынып

Арыстан Сатанов 2017 Астана-кітап

24. Macmillan Science + CD. 8-11-сы-
ныптар

Keith Kelly 2017  Macmillan Publishers 

25. Algebra. 9-сынып  K. Kozhahmetov, B. Kulmagambetov, 
A. Mirzakhmedov

2017 Астана-кітап

26. Geometry. 9-сынып  K. Kozhahmetov, Y. Bazarov, 
A. Mirzakhmedov, B. Kulmagambetov

2017 Астана-кітап

27.  Digital Teens 3 9-класс  2019 MM Publications
28. Complete Biology for Cambridge 

Secondary 1. Student’s book, Work-
book Teacher’s Pack + CD. 9-класс

Pam Large 2017 Oxford University Press

29. Biology. 9-сынып  B. Kenci, B. Ermetov, I. Sakimov, 
A. Sagintayev, T. Zhigitbayev, 
D. Zhumadilov

2017 Астана-кітап

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

Helen Reynolds 2017 Oxford University Press

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

Philippa Gardom Hulme 2017 Oxford University Press

32. Oxford International Primary 
Science 6 Student Workbook, 
Teacher’s Guide

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie 
Roberts, Geraldine Shaw

2018  Oxford University Press

33.  Oxford International Primary 
Computing 6 Student’s Workbook, 
Teacher’s Guide

Karl Held, Diane Levine, Alison Page 2018  Oxford University Press

34. Oxford International Primary Maths 
6 Student Workbook, Teacher’s 
Guide

Tony Cotton, Caroline Clissold, Linda 
Glithro, Cherri Moseley, Janet Rees

2018  Oxford University Press

35. Mathematics 8 Coursebook, 
Practice book, Teacher’s Resource 
(Cambridge Checkpoint)

Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris 
Pearce

2018 Cambridge University Press

36. Core Chemistry  John Mills, Peter Evans) 2018 Cambridge University Press
37. Core Physics Bryan Milner 2018 Cambridge University Press

38.  Essential Chemistry for Cambridge 
Secondary 1 Stage 9 Student’s 
Book, Workbook)

 Roger Norris, Lawrie Ryan 2018  Oxford University Press

39.  Essential Physics for Cambridge 
Secondary 1 Stage 9 Student’s 
Book, Workbook

 Lawrie Ryan, Author Darren Forbes 2018  Oxford University Press

40.  Essential Mathematics Stage 
9 Pupil’s Book +Teacher’s CD, 
Workbook

 Sue Pemberton, Patrick Civlin, Paul 
Winters

2018  Oxford University Press

41. Cambridge IGSCE Biology 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource и CD-ROM

 Mary Jones, Geoff Jones 2018 Cambridge University Press

42.  Cambridge IGSCE Chemistry 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource и CD-ROM

 Richard Harwood, Ian Lodge 2018 Cambridge University Press

43.  Cambridge IGSCE Physics 
Coursebook, Workbook, Teacher’s 
Resource и CD-ROM

David Sang 2018 Cambridge University Press

44. Cambridge IGSCE ICT Coursebook Chris Leadbetter and Stewart 
Wainwright

2018 Cambridge University Press

45.  Complete Chemistry for 
Cambridge IGCSE Student’s Book, 
Workbook, Teacher Resource Pack

RoseMarie Gallagher, Paul Ingram 2018  Oxford University Press

46. Complete Physics for Cambridge 
IGCSE Student’s Book, Workbook, 
Teacher Resource Pack

Stephen Pople 2018  Oxford University Press

47. Complete Mathematics for 
Cambridge IGCSE Student’s Book, 
Teacher Resource Pack

David Rayner 2018  Oxford University Press

48. Complete ICT for Cambridge 
IGSCE Student’s Book, Teacher 
Resource Pack

Stephen Doyle) 2018  Oxford University Press

49.  Digital Teens 4 10-класс  2019 MM Publications
50.  AQA Information Communication 

Technology ICT 10-класс
 Stuart McNee, Diane Spencer, Series 
editor Claire Rees

2019  Oxford University Press

51. Oxford International Primary Maths 
4 Student Book

Tony Cotton, Caroline Clissold, Linda 
Glithro, Cherri Moseley, Janet Rees

2019  Oxford University Press

Oxford International Primary Maths 
4 Workbook

Tony Cotton 2019  Oxford University Press

52. Oxford International Primary 
Geography 4 Student Book

Terry Jennings 2019  Oxford University Press

Oxford International Primary 
Geography 4 Workbook

Terry Jennings 2019  Oxford University Press

Oxford International Primary 
Geography 4 Teacher’s Guide

Terry Jennings 2019  Oxford University Press

(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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53. Oxford International Primary 
Science 4 Student Book

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie 
Roberts, Geraldine Shaw

2019  Oxford University Press

Oxford International Primary 
Science 4 Workbook

 Terry Hudson, Debbie Roberts 2019  Oxford University Press

Oxford International Primary 
Science 4 Teacher’s Guide

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie 
Roberts, Geraldine Shaw

2019  Oxford University Press

54. Physics in Context for International 
AS & A Level (second edition) 
10-сынып

 Jim Breithaupt, John Quill 2019  Oxford University Press

55. Chemistry in Context for 
International AS & A Level (seventh 
edition) 10-сынып

 Graham Hill, John Holman, Philippa 
Gardom Hulme

2019  Oxford University Press

Мұғалімдерге арналған құралдар
1.  Cambridge Business English 

Activities 
Jane Cordell 2015 Cambridge University Press

2. Testing Spoken Language Nic Underhill 2015 Cambridge University Press
3. Teaching English Spelling Ruth Shemesh and Sheila Waller 2015 Cambridge University Press
4.  Task-Based Language Teaching David Nunan 2015 Cambridge University Press
5.  Pronunciation Practice Activities+ 

CD 
Martin Hewings 2015 Cambridge University Press

6. Language Test Construction and 
Evaluation

 J. Charles Alderson, Caroline 
Clapham and Dianne Wall

2015 Cambridge University Press

7.  Grammar Practice Activities+ CD Penny Ur and Michael Swan 2015 Cambridge University Press
8.  FiveMinute Activities for Young 

Learners 
Penny McKay and Jenni Guse 2015 Cambridge University Press

9.  Planning Lessons and Courses Tessa Woodward 2015 Cambridge University Press
10. Pairwork and Groupwork Meredith Levy and Nicholas 

Murgatroyd
2015 Cambridge University Press

11.  Quizzes, Questionnaires, and 
Puzzles 

Miles Craven 2015 Cambridge University Press

12.  Exploring British Culture Jo Smith 2015 Cambridge University Press
13. CLIL Activities+ CD Liz Dale and Rosie Tanner 2015 Cambridge University Press
14.  Games for Grammar Practice Maria Lucia Zaorob and Elizabeth 

Chin
2015 Cambridge University Press

15.  Games for Vocabulary Practice Felicity O’Dell and Katie Head 2015 Cambridge University Press
16.  Imaginative Projects Matt Wicks 2015 Cambridge University Press
17. How to Teach Business English Evan Frendo 2015  Pearson Education Limited 
18. How to Teach English Jeremy Harmer 2015  Pearson Education Limited 
19. How to teach English with 

Technology
 Gavin Dudeney, Nicky Hockly 2015  Pearson Education Limited 

20. How to teach Grammar Jeremy Harmer 2015  Pearson Education Limited 
21. How to Teach Listening  JJ Wilson, J Wilson 2015  Pearson Education Limited 
22. How to Teach Speaking Scott Thornbury 2015  Pearson Education Limited 
23. How to Teach Vocabulary Scott Thornbury 2015  Pearson Education Limited 
24. How to Teach Writing Jeremy Harmer 2015  Pearson Education Limited 
25.  The primary English teachers 

guide 
 Jean Brewster, Gail Ellis, Denis 
Girard

2015  Pearson Education Limited 

Қосымша əдебиеттер мен-сыныптан тыс оқуға жəне жалпы білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын 
толықтыруға арналған көркем əдебиеттер

№ Басылымның атауы Автор (лар) Шық-
қан 

жылы

Баспа

1.  Учимся говорить правильно! Алтынбекова О.   Мектеп 
2. Айтыс-шешендік өнер  Ж. Елшібаева  Арман-ПВ
3. Борьба казахского народа против 

джунгарского нашествия (1635-1758)
Галиев В.  Арман-ПВ

4. Словарь педагогических и психологических 
терминов

Саметова Ф.  Арман-ПВ

5. Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық басылым Ж. Артықбаев, 
Ə. Пірманов

 Атамұра

6. История Казахстана. Энциклопедическое 
издание

Артыкбаев Ж., 
Прманов А.

  Атамұра 

7. Энциклопедия «Негеш» Құрастырғандар: 
А. Дитрих, 
Г. Юрмин, Р. 
Кошурникова 

  Атамұра 

8. ENGLISH Practice of translation 1. Практика 
перевода

 Сост. Курпебаева Ш.  Дəуір-Кітап

9.  Жалпы білім беретін мектептерде дене 
тəрбиесі сабағын жүргізу əдістемесі. 
Əдістемелік ұсыныстар 

М. Адамбеков, 
М. Тұяқбаева, 
Е. Уанбаев 

 Дене тəрбиесі 
Ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы 

10.  Птицы. Школьная энциклопедия Ковшарь А., 
Ковшарь В.

 Атамұра

11.  Құстар. Мектеп энциклопедия А. Ковшарь, 
В. Ковшарь

 Атамұра

12. Млекопитающие. Школьная энциклопедия Ковшарь А., 
Байдавлетов Р., 
Бекенов А., Грачев 
Ю., Касабеков Б., 
Кашкаров Р., Ковшарь 
В., Шаймарданов Р. 

 Атамұра

13. Насекомые. Школьная энциклопедия Казенас В., 
Чильдебаев М., 
Николаев Г., 
ЖданкоА., Митяев 
И., Джанокмен 
К., КащеевВ., 
ЕсенбековаП., 
Кадырбеков Р., 
Ященко Р., 
Златанов Б. 

 Атамұра

14. Рыбы. Земноводные пресмыкающиеся Брушко З., 
Джумалиев М., 
Дуйсебаева Т., 
Мамилов Н., 
Митрофанов В., 
Тимирханов С., 
Хромов В., 
Чирикова М. 

 Атамұра

15. Позвоночные животные Казахстана Ковшарь А., 
Ковшарь В., 
Грачев Ю., 
Тимирханов С., 
Дуйсебаева Т.

 Атамұра

16.  Даналық əліппесі: Билер сөзі. Интеллек-
туалдық электронды оқу-тəрбие құралы 

Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Астана: «Interaktiv 
Kazakhstan»

17. История миссис Лингви. Занимательная 
лингвистическая хрестоматия

Аубакирова Р., 
Абремская И.

 Арман-ПВ

18.  Профилактика телефонного терроризма 
среди несовершеннолетних 

Абильмажинов К.  HAS

19.  История мировой орнаментики. 
Теоретические основы орнаментального 
искусства 

Солтанбаева Г.  Таймас

20.  Мəтін – тіл үйрету құралы М. Мұқамбетқалиева   Таймас 
21.  Мəңгілік өнер. Ою-өрнек тарихы Г. Солтанбаева  Таймас
22. Сүтқоректілер. Мектеп энциклопедиясы А. Ковшарь, 

Р. Байдəулетов, 
А. Бекенов, Ю.Грачев, 
Б. Қасабеков, 
Р.Қошқаров, 
В. Ковшарь, Р. 
Шаймарданов

 Атамұра

23.  Биология наглядно. Животные Тимоханов В.  Тимоханов В.
24.  Волшебное путешествие в страну знаний Гетманова В.  Шикула и К
25. Сиқырлы дыбыстар\ Волшебные нотки В. Гетманова  Шикула и К
26. Сиқырлы планета немесе қоршаған дүниеге 

таңғажайып саяхат/Волшебная планета или 
удивительное путешествие в окружающий мир

 Т. Аладьина  Шикула и К

27.  Сиқырлы жұлдызша / Волшебная звездочка О. Гумирова  Шикула и К
28. Волшебное путешествие в организм человека Хамчиев К.  Шикула и К
29. Қылқобызға арналған хрестоматия. Бірінші 

жинақ. Оқу құралы 
Құраст.: Ə. 
Жұмабекұлы 

 Білім

30. Қылқобызға арналған хрестоматия. Екінші 
жинақ. Оқу құралы

Құраст.: Ə. 
Жұмабекұлы

 Білім

31.  Қылқобызға арналған хрестоматия. Үшінші 
жинақ. Оқу құралы 

Құраст.: Ə. 
Жұмабекұлы

 Білім

32. Алаш қозғалысы М. Қойгелдиев   Мектеп 
33.  Мустафа Чокай в эмиграции Садықова Б.   Мектеп 
34.  Шындық шырағы Г. Дулатова   Мектеп 
35.  Ғаламат жұт шежіресі  Д. Михайлов   Мектеп 
36.  Великий джут  Д. Михайлов   Мектеп 
37.  Абай жолы. 1, 2, 3, 4-том М. Əуезов   Жазушы 
38.  Екі томдық шығармалар жинағы. 1, 2-том Абай  Жазушы
39.  Путь Абая. 1, 2-том М. Ауезов   Жазушы 
40.  Москва үшін шайқас Б. Момышұлы   Жазушы 
41.  Шоқан асулары С. Бегалин  Жазушы
42.  Қажымұқан Қ. Абдықадыров   Жазушы 
43. Ұлпан. Роман. (аудио кітап) Ғ. Мүсірепов  Жазушы
44.  Күйші (аудио кітап) Ə. Кекілбаев  Жазушы
45.  Шұғаның белгісі. Хикаяттар мен əңгімелер 

(аудио кітап) 
Б. Майлин  Жазушы

46.  Атау-кере. Роман (аудио кітап) О. Бөкеев  Жазушы
47.  Қараш-қараш оқиғасы. Повесть. 

(қаз/орыс/ағылш) 
М. Əуезов  Жазушы

48. Қыз Жібек (қаз/рус.) Бейімдеген: 
А. Файзуллаұлы 

 Алматыкітап

49. Қобыланды батыр (қаз/ағыл.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев 

 Алматыкітап

50. Алпамыс батыр (қаз/ағылш.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев 

 Алматыкітап

51. Алпамыс батыр (орыс/ағылш.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев 

 Алматыкітап

52. Ер Тарғын (қаз/ағылш.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев 

 Алматыкітап

53. Ер Тарғын (орыс/ағылш.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев

 Алматыкітап

54. Қозы Көрпеш-Баян Сұлу (каз/ағылш.) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев

 Алматыкітап

55.  Қозы Көрпеш-Баян Сұлу (ағылш./орыс) Бейімдеген: 
Ш. Күмісбаев 

 Алматыкітап

56.  Алдар Көсе (қаз/орыс/ағылш)    Алматыкітап 
57.  Қаңбақ шал (қаз/орыс/ағылш)    Алматыкітап 
58.  Қазақ халқының салт-дəстүрлері 

(қаз/орыс/ағылш) 
С. Кенжеахметұлы  Алматыкітап

59.  Сындарлы он жыл  Н. Назарбаев   Атамұра 
60.  Тарих толқынында  Н. Назарбаев   Атамұра 
61.  Бейбітшілік кіндігі  Н. Назарбаев   Атамұра 
62.  Тəуелсіздік белестері  Н. Назарбаев   Атамұра 
63.  Ғасырлар тоғысында Н. Назарбаев   Атамұра 
64.  Критическое десятилетие Н. Назарбаев   Атамұра 
65.  На пороге ХХІ века Н. Назарбаев   Атамұра 
66.  Эпицентр мира Н. Назарбаев   Атамұра 
67.  Стратегия независимости Н. Назарбаев   Атамұра 
68.  В потоке истории Н. Назарбаев   Атамұра 
69.  Қалың елім қазағым Абай Құнанбаев  Атамұра
70. Ақбілек Ж. Аймауытов  Атамұра
71.  Кел, балалар, оқылық! Ы. Алтынсарин   Атамұра 
72.  Дариға сол қыз Қ. Аманжолов   Атамұра 
73.  Қорғансыздың күні М. Əуезов   Атамұра 
74.  Қаһарлы күндер Т. Ахтанов   Атамұра 
75.  Əдебиет танытқыш А. Байтұрсынов   Атамұра 
76.  Заман біздікі Б. Бұлқышев   Атамұра 
77.  Оян, қазақ! М. Дулатов   Атамұра 
78.  Ақ боз үй С. Елубай   Атамұра 
79.  Каһар І. Есенберлин   Атамұра 
80.  Халық - менің шын атым Жамбыл   Атамұра 
81.  Құлагер І. Жансүгіров   Атамұра 
82.  Күн тіл қатты Т. Жароков   Атамұра 
83.  Сүй, жан сəулем М. Жұмабаев   Атамұра 
84.  Бір уыс жусан Т. Жұртбай   Атамұра 
85.  Аманат М. Мақатаев   Атамұра 
86.  Мен Қазақпын Ж. Молдағалиев   Атамұра 
87.  Сұлушаш С. Мұқанов   Атамұра 
88.  Мөлдір махаббат С. Мұқанов   Атамұра 
89.  Шығанақ Ғ. Мұстафин   Атамұра 
90.  Менің Қазақстаным Ж. Нəжімеденов   Атамұра 
91.  Ақиқат пен аңыз Ə. Нұршайықов   Атамұра 
92.  Аққудың айырылуы С. Сейфуллин   Атамұра 
93.  Менің атым Қожа Б. Соқпақбаев   Атамұра 
94.  Қамар сұлу С. Торайғыров   Атамұра 
95.  Қазақ айнасы Шəкəрім   Атамұра 
96.  Красное яблоко Ч. Айтматов   Атамұра 
97.  Белый пароход Ч. Айтматов   Атамұра 
98.  И дольше века длится день Ч. Айтматов   Атамұра 
99.  Плаха Ч. Айтматов   Атамұра 

100.  Джамиля Ч. Айтматов   Атамұра 
101.  Жан пида Ш. Айтматов   Атамұра 
102. Қызыл алма Ш. Айтматов   Атамұра 
103. Жəмилə Ш. Айтматов   Атамұра 
104. Ақ кеме Ш. Айтматов   Атамұра 
105. Ғасырдан да ұзақ күн Ш. Айтматов   Атамұра 
106. Гауһартас Д. Исабеков   Атамұра 
107. Мұхтар Ауезов. Энциклопедия С. Қасқабасов   Атамұра 
108. Қазақы дастарқан К. Сегізбайұлы   Атамұра 
109. Қазақтың салт-дəстүрлері мен 

əдет-ғұрыптары 
С. Кенжеахметұлы  Атамұра

110. Шығармалар жинағы. 7 том Ж. Нəжімеденов   Қазығұрт 
111. Қазақтың тəлімдік ойлар антологиясы. 4 том 

(Билер мен ақын-жыраулар тағылымы) 
С. Қалиев жəне т.б.  Сөздік-словарь

112. Қазақтың тəлімдік ойлар антологиясы. 
6 том (Ұлттық тəлім-тəрбиелік ғылымдарының 
дамып, қалыптасу тарихынан)

С. Қалиев жəне т.б.  Сөздік-словарь

113.  Химия. Балаларға арналған энциклопедиялық 
анықтамалық 

  Сөздік-словарь

114. Қазақ əдебиеті. Хрестоматия. 1, 2, 3 кітап Құрастырушылар: 
С. Набиева, 
А. Дəлелбекқызы

 Арман-ПВ

115. Əлем əдебиеті. Хрестоматия 1, 2 том З. Мауытханова 
С. Нəбиева

 Арман-ПВ

(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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116. Русская литература. Хрестоматия. 1, 2, 3 том Құрастырушылар: 
Буртоликова Л, 
Андреянова Т.

 Арман-ПВ

117. Қазақ балалар əдебиетінің хрестоматиясы 1, 
2, 3 кітап

Құрастырған 
Ш. Ахметов

 Арман-ПВ

118. Сөз сыры Ф. Оңғарсынова  Арман-ПВ
119. Алғашқы сабақ (балабақша жəне бастауыш-

сынып оқушыларына арналған өлеңдер)
Ф. Оңғарсынова  Арман-ПВ

120.  Мектеп оқушыларына арналған əндер жинағы Құрмет Сақай  Келешек-2030
121. Көңілді мерекелер Г. Абдрахимова  Арман-ПВ
122. Даналық əліппесі Қобыз үні Н. Құдайбергенұлы, 

Б. Игенбаева
  Interaktiv Kazakhstan 

123. Даналық əліппесі Домбыра күйі Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

  Interaktiv Kazakhstan 

124. Даналық əліппесі Бесік жыры Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

  Interaktiv Kazakhstan 

125. Даналық əліппесі Халық əні Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

126. Даналық əліппесі Халық аңызы Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

127. Даналық əліппесі Халық ертегісі Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

128. Даналық əліппесі Халық тағылымы Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

129. Даналық əліппесі Халық жыры Н. Құдайбергенұлы 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

130. Даналық əліппесі Нақыл сөз Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

131. Даналық əліппесі Билер сөзі Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

  Interaktiv Kazakhstan 

132. Даналық əліппесі Аталар сөзі Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

133. Даналық əліппесі 
Бабалар батасы

Н. Құдайбергенұлы, 
Б. Игенбаева

 Interaktiv Kazakhstan

134. Менің алғашқы энциклопедиям/ 
Моя первая энциклопедия/ Myfi rstencyclopedia 
(қаз./орыс./ағылш.)

Құраст: Сужикова А.  Алматыкітап

135. Мектеп энциклопедиясы. Балықтар, 
қосмекенділер, жорғалаушылар

З. Брушко, 
М. Жұмалиев, 
Т. Дүйсебаева, 
Н. Мамилов, 
В. Митрофанов, 
С. Темірханов, 
В. Хромов, 
М. Чирикова

 Атамұра

136. Абайтану əліппесі: Жақсы құрбы-құрдас М. Мырзахметұлы, 
Ш. Əбуева, 
Н. Керімбаев

 Interaktiv Kazakhstan

137. Абайтану əліппесі: Жақсы ұстаз М. Мырзахметұлы, 
Ш. Əбуева, 
Н. Керімбаев

 Interaktiv Kazakhstan

138. Абайтану əліппесі: Жақсы ата-ана М. Мырзахметұлы, 
Ш. Əбуева, 
Н. Керімбаев

 Interaktiv Kazakhstan

139. Абайтану əліппесі: Жақсы бала М. Мырзахметұлы, 
Ш. Əбуева, 
Н. Керімбаев

 Interaktiv Kazakhstan

140. Абайтану əліппесі СД М. Мырзахметұлы, 
Ш. Əбуева, 
Н. Керімбаев

 Interaktiv Kazakhstan

141. «Саяхатшылар мен зерт теушілер», 
«Путешественники и исследователи», 
«Travelersand EXPLORERS». 
Иллюстрациялық материал 

Ұ. Есназарова  Географиядан 
Республикалық атаулы 
мектеп

142. Ұлы Жібек жолы/ Великий Шелковый путь/
TheGreaiSilkRoad

А. Мамраимов  Алматыкітап

143. Қазақтың киіз өнері/ Кошмо вой лочное 
искусство казахов./ Felt art of Kazakhs) (қаз.
русс. англ.)

Ш. Тоқтабаева  Алматыкітап

144. Жапанға біткен бəйтерек Ж. Жабаев  Халықаралық Абай клубы
145. Book of WORDS Абай  Халықаралық Абай клубы
146. Тəңірі Ш. Уəлиханов  Халықаралық Абай клубы
147. ХХІ ғасыр Дала жыры Көне заманнан осы күн-

ге дейінгі қазақ ақын- 
жырауларының жинағы

 Халықаралық Абай клубы

148. Хикмет кітабы - Книга мудрости - Book of 
Wisdom

Абай  Халықаралық Абай клубы

149. Жол табалық ақылмен Шаһкəрім 
Құдайбердіұлы

 Халықаралық Абай клубы

150. Бөрілі менің байрағым Сүйінбай Аронұлы  Халықаралық Абай клубы
151.  Жорық жырлары Махамбет  Халықаралық Абай клубы
152. Дүние дөңгелегі айналады Сұлтанмахмұт 

Торайғыров
 Халықаралық Абай клубы

153. Чокан Валиханов вСанкт-Петербурге  М. Мусина, 
Б. Тихомиров 

  Мектеп 

154. Қазақ халқының тұрмысы мен мəдениеті. Быт 
и культура казахского народа.Life and culture of 
the Kazakh people

С. Кенжеахметұлы   Алматыкітап 

155. Времена и думы Н. Назарбаев   Алматыкітап 
156.  Жылдар мен ойлар Н. Назарбаев   Алматыкітап 
157.  Наш президент М. Касымбеков, 

А. Молдагаринов, 
Е. Хасенов

  Алматыкітап 

158.  Біздің президент  М. Қасымбеков, 
А. Молдагаринов, 
Е. Хасенов

  Алматыкітап 

159. Менің Отаным – Қазақстан Моя Родина – 
Казахстан

Айманова И., 
Герасимова Н.В.

 КОК ЖИЕК ГОРИЗОНТ

160. Президент жəне перзент Дəулетұлы Б.  ARNA-B
161. Менің Отаным- Қазақстан Моя Родина – 

Казахстан
Айманова И., 
Герасимова Н., 
Новосельцева Н.

 Көкжиек-Горизонт

162.  Менің Отаным – Қазақстан, Моя Родина – 
Казахстан Kazakhstan, my native land 

 Сужикова А., 
Жанузакова М. 

 Алматыкітап

163.  Быть таким, как Назарбаев. Рассказы для 
детей о детстве Президента

Зенькович Н. 2018 Алматыкітап

164. Назарбаевтай болғым келеді Н. Зенькович 2018 Алматыкітап
165. Суретті өнер тарихы Дорлинг Киндерсли  Алматыкітап
166. Иллюстрированная история искусства Дорлинг Киндерсли  Алматыкітап
167. Динозаврлар. Жалықтырмайтын энциклопедия Карамель (Бельгия)  Алматыкітап
168.  Помогите детям познать науку. Уникальный 

пошаговый наглядный гид 
 Кэрол Вордерман 
(перевод с английского 
языка Р. Боброва)

 Алматыкітап

169. Отбасылық əдебиет  Елікпаев С., 
Қапасова Б.

 Арман-ПВ

170. Саяхатшылар мен Зерттеушілер. 
Путешественники и Исследователи. Travels 
and Explores.

Есназарова У.  Географиядан 
Республикалық атаулы 
мектеп

171. Қазақстанның табиғаты - Природа Казахстана. 
Наглядные пособия

Есназарова У.  Географиядан 
Республикалық атаулы 
мектеп

172. Қазақ оюлары. Казахские орнаменты. 
Kazakh ornaments

Ерлан Қожабаев   Мектеп 

173.  Географиядан мың бір сұрақ-жауап Есназарова Ұ., 
Темірбеков А.

 Географиядан Республи-
ка лық атаулы мектеп

174.  «Қазақстан елімен сиқырлы саяхат» əр түрлі 
жастағы балаларға арналады «Волшебное 
путешествие по стране Казахстан» для детей 
разных возрастов 

Гумирова О.  Шикула и К

175.  «Шеберлердің сиқырлы қаласы»+ қосымша. 
Əр түрлі жастағы балаларға арналады. 
«Волшебный город мастеров» + приложение. 
Для детей разных возрастов 

Гумирова О.  Шикула и К

176.  «Сенiң өмiрiң сиқырлы əлем» Əр түрлі 
жастағы балаларға арналады. «Твоя жизнь 
Волшебный мир» Для детей разных возрастов 

Абаева М., 
Кирилинская Л.

 Шикула и К

177.  «Сиқырлы пішіндер мен сандар əлемінде» 
əртүрлі жастағы балаларға арналады. «В мире 
волшебных фигур и цифр» для детей разных 
возрастов + Қосымша 

Мадалиева С., 
Кирилинская Л.

 Шикула и К

178. «Сиқырлы кітап»
«Волшебная книга»

Абаева М., 
Мадалиева С.

 Шикула и К

179.  «Арманиттердің мұзды əлемін сиқырлықпен 
құткару» Əр түрлі жастағы балаларға 
арналады. «Волшебное спасение ледяного 
мира арманитов» для детей разных возрастов 

Аладьина Т.  Шикула и К

180.  «Бұлт сырты əлеміндегі сиқырлы бастан 
кешулер» Əр түрлі жастағы балаларға 
арналады. «Волшебное путешествие в 
заоблачный мир» для детей разных возрастов 

Аладьина Т.  Шикула и К

181. «Аспэль еліндегі таңғажайып оқиғалар» 
Əр түрлі жастағы балаларға арналады. 
«Волшебное приключение в стране Аспель» 
для детей разных возрастов.

Аладьина Т.  Шикула и К

182. «Сиқырлы қазғыш-таяқша» бала ларға 
арнал ған ежелгі қазақстан тарихының көңілді 
оқу лық. «Волшебная палочка-копалочка» 
весе лый учебник истории древнего казахстана 
для детей.

Аладьина Т.  Шикула и К

183. «Атамекен» сиқырлы елінің аңыздары» Əр 
түрлі жастағы балаларға арналады. «Легенды 
волшебной страны Атамекен» для детей 
разных возрастов.

Гумирова О.  Шикула и К

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

Чеслав Милош
 Халықаралық Абай клубы

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

Бельгер Г.
 Мектеп

205. Абай лұғаты Мырзахметұлы М.  Мектеп
206. Алаш қызы Гүлнар Əлім Қ., 

Сатыбалдиев Е.
 Мектеп

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

поэзиясы). 1 сағат
  Жазушы

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

тары. Казахские обычаи и обряды. The kazakh 
customs and traditions

Кенжеахметұлы С.  Атамұра

245. Қазақ тілі.Жаттығулар жинағы 7, 8, 9-сыныптар Əмір Р.С.  Мектеп
246. Қазақ тілінің грамматикасы Қ. Ибрагимов  «Шың кітап»
247. Қазақ тілі анықтамалық  Т. М. Жоламанова   Келешек 2030 
248. Аңқау қасқыр. «Глупый волк»   Атамұра
249.  Бодененiң қуйрығы неге келте. «Почему у 

перепелки хвост короткий» (каз, рус) 
  Атамұра

250.  Жалқау мысық. Ленивый кот   Атамұра
251. Қожанасырдың олжасы. «Находка 

Кожанасыра»
  Атамұра

252. Қотыр торғай. «Вздорный воробей»   Атамұра
253. Түлкi, тасбақа жəне кене.

«Лиса, черепаха и клещ»
  Атамұра

(Жалғасы. Басы 25-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 
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254. Түлкiнi алдаған шал. «Как старик лису 
перехитрил»

  Атамұра

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

Жумабаев М.  Мектеп

256. Аудиокітап. «Бiр атаның балалары» Магауин М.  Мектеп
257. Аудиокітап. «Бақытсыз Жамал» Дулатов М.  Мектеп
258.  «Абай жолы». Роман-эпопея. 1, 2,3,4 том. 

80 сағат
М. Əуезов  Жазушы

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

Канапьянов Б.
 Мектеп

271. Песнь о Козы Корпеш - Баян сулу перевод: Тверитин Г.  Мектеп
272.  Абай  Состав: Бельгер Г.К.  Мектеп
273. Казахские народные сказки 

(на казахском, русском и корейском языках)
Алин М.  Мектеп

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

Байбурина К.А. 
 Мектеп

277. Русский язык. Сборник диктантов и изложений Майбалаева А., 
Озекбаева Н.

 Мектеп

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

  Қазына 

279. Туыстар Құраст.: Г. Исмурзина   Қазына 
280. Құстар Құраст.: 

Қ. Аймағамбетова, 
Г. Исмурзина, 
Г. Мышбаева

  Қазына 

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

  Қазына 

282. Как стать ответственным Индия  Алматыкітап
283. Как контролировать гнев Индия  Алматыкітап
284. Как помогать людям Индия  Алматыкітап
285. Как заводить друзей Индия  Алматыкітап
286. Как преодолеть гордость Индия  Алматыкітап
287. Как устранить зависть Индия  Алматыкітап
288. Как правильно говорить вежливо Индия  Алматыкітап
289. Как оставаться в форме Индия  Алматыкітап

Математика
290.  Математика. 1, 2 бөлім Оқулық 2-сынып Л. Петерсон  Астана-Интегра
291. Математика. 2-сынып Əдістемелік нұсқулық Л. Петерсон  Астана-Интегра
292. Математика 2-сынып 1, 2 жұмыс дəптері Л. Петерсон  Астана-Интегра
293. Математика 2 класс Часть 1, 2. Учебник Петерсон Л.  Астана-Интегра
294. Математика 2 класс Методические 

рекомендации
Петерсон Л.  Астана-Интегра

295. Математика 2 класс Рабочая тетрадь 1,2 Петерсон Л.  Астана-Интегра
296. Бəрі де сандар туралы Болл Дж.  Дорлинг Киндерсли, 

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

Алматыкітап баспасы
298. Магическая математика. Математика во всех 

сферах нашей жизни
Болл Д.  Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
299. Балаларды математиканы түсі нуге жетелейік. 

Бірегей жүйелі құрылған көрнекі анықтама
Вордерман К.  Алматыкітап

300. Помогите детям разобраться в математике. 
Уникальный пошаговый гид

Вордерман К.  Алматыкітап

301. Учебник для 8 класса с углуб.изучением 
математики

Виленкин Н.Я.  Просвещение

302. Математика в задачах для поступающих вузы Сканави М.И.  ОНИКС Мир и 
Образование

303. Сборник задач по математике Сканави М.И.  Москва»Мир и 
образование»

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

 Zambak

305. Algebra 3 Yener Eksi  Zambak
Словари Дошкольное обучение

306. Ағылшынша-орысша-қазақша суретті сөздік Анжела Уилкс  Алматыкітап баспасы
307. The Usborne picture dictionary Фелисити Брукс  Алматыкітап баспасы
308. Very First Dictionary Фелисити Брукс, 

Кэролайн Янг
 Алматыкітап баспасы

309. Ағылшын тілінің алғашқы 
1000 сөзі

Хетер Эмери  Алматыкітап баспасы

Естествознание
310. Ғылым. Жыл өткен сайын   Дорлинг Киндерсли, 

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

Алматыкітап баспасы
312. Ғылыми эксперименттер. Саған арналған 

көңілді ермектер
Уинстон Р.  Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
313. Научные эксперименты. Невероятно 

увлекательные опыты и занятия для тебя
Уинстон Р.  Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
314.  Балалардың Жаңа энциклопедиясы   Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
315. Новая детская энциклопедия   Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
316. Менің алғашқы энциклопедиям Сужикова А., Лекерова 

Ф., Солтангазина М.
 Алматыкітап баспасы

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

Вордерман К . Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

318. Сұрақ жəне жауап   Словения, Алматыкітап 
баспасы

319. Оқушының қысқаша анықтама лығы. 
5-11-сыныптарға арналған

  Дрофа (Россия), 
Алматыкітап баспасы

320. Оқушының анықтамалығы 1-4-сыныптар    АСТ (Россия), 
Алматыкітап баспасы 

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

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

Terry Hudson Alan 
Haigh Debbie Roberts 
Geraldine Shaw

 Oxford University Press

География
323. Əлемнің ұлы кереметтері Рассел Эш  Дорлинг Киндерсли, 

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

Алматыкітап баспасы
325. Чудеса природы Дэвид Берни  Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы

326. Oxford International Primary Geography 5 
(География на английском языке, 5 класс) 
Student’s book, Workbook, Teacher’s Guide

Terry Jennings  Oxford University Press

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

А. Бейсенова  Мектеп

328. Ақша жайында əңгімелейік 
(Қызықты қаржы-қаражат)

Холл Э.  Алматыкітап

329. Расскажи мне о деньгах. Занимательные 
финансы

Холл Э.  Алматыкітап

330. Шоқан Уəлиханов - географ жəне саяхатшы Ə. Бірмагамбетов  Алматыкітап
331. Қазақстанның ғажайып табиғаты. 

Удивительная природа Казахстана
Якушкин  Алматыкітап

332. Саятшылық. Қазақтың дəстурлі аншылығы Хинаят Б.  Алматыкітап
Биология

333. Адам денесі. Жалықтырмайтын энциклопедия Родригес – Вида А.  Карамель (Бельгия), 
Алматыкітап баспасы

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

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

336. Адам денесі. Суретті анықтама Под ред. Тони Смит  Дорлинг Киндерсли, 
Алматыкітап баспасы

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

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

339. Ғажайып омыртқасыздар. Қазақстан Қызыл 
кiтабы бетте рiнен. Удивительный мир беспоз-
воночных. По страницам Красной книги 
Казахстана (каз., рус.яз.)

 Казенас В., Митяев 
И., Ященко Р.

 Алматыкітап

340. Қазақстан өсiмдiктер əлемiнін асыл казынасы. 
Қызыл кітап беттерінен

Иващенко А.  Алматыкітап

341.  Қазақстанның қызғалдақтары. Тюльпаны 
Казахстана. Tulips of Kazakhstan (каз., рус., 
англ.яз.) 

составитель 
Вальдшмит Л.И.

 Алматыкітап

342. Қазақстанның өсiмдiктер əлемi. Суреттi 
энциклопедия

Иващенко А.  Алматыкітап

343.  Опасные животные Казахстана  Казенас В., Митяев 
И., Ященко Р.

 Алматыкітап

344. Растительный мир Казахстана. 
Иллюстрированная энциклопедия 

Иващенко А.  Алматыкітап

345. Сокровища растительного мира Казахстана. 
По страницам Красной книги

Иващенко А.  Алматыкітап

346. Балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар Под общей редакцией 
Ковшаря А.

  Атамұра 

347. Млекопитающие или звери Казахстана  Ковшарь А., 
Ковшарь В.

  Атамұра 

348. Птицы Казахстана  Ковшарь В.   Атамұра 
349. Biology a global Approach loth edition Compell N.А  Pearson
350. Ecology Necdet Celik  Zambak
351. Microbiology Varol Gurler  Zambak
352. Human biology Mesut Ayan  Zambak
353. Systematics test bank Ayhan Nazli  Zambak
354. Cytalogy test bank Murat Durkaya  Zambak
355. Human biology test bank Nuh Ozdin  Zambak
356. Genetics Murat Durkaya  Zambak
357.  Biology 8 K. Bayram, E. 

Ospankulova
 «Астана-кітап»

358. Citology B. Kenci  Zambak
359.  Longman Biology Aaron Bridges, Mark 

Levesley, Janet 
Williams, Chris 
Workman

 Pearson Education Limited

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

Алматыкітап баспасы
361. Чувствуешь ли ты силу? Занимательная 

физика
Хаммонд Р.  Дорлинг Киндерсли, 

Алматыкітап баспасы
362. 3800 задач по физике для школьников, учеб-

ное пособие
Турчина Н.В., 
Рудакова Л.И., 
Суров О.И.

 Москва- «Наука»

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

 Нұрлы бейне

364. «Сборник задач» Рымкеевич А.П  «Дрофа»
365. «Сборник задач»  Кирик Л.А  «Илекса»
366. Modern Phisics Nuh Ozdin  Zambak
367. Electrosity and magn. Test bank Yener Eksi  Zambak
368. Electrosity and magnitizm Necdet Celik  Zambak
369. Astronomy Necdet Celik  Zambak
370. Waves Yener Eksi  Zambak
371. First step in physics Volume 1 Semih Aydin Osman 

Karaayvaz
 Zambak

372. First step in physics Volume 2 Semih Aydin  Zambak
373. Дидактический материал по физике Кронгарт Б.  Алматы, Мектеп
374. Сборник задач по физике Туякбаев С. Т.  Мектеп
375.  Longman Physics Jennifer Clifford, 

Miles Hudson, Penny 
Johnson, Gary Philpott

  Pearson Education Limited 

376. Физикадан деңгейлік есептер жəне бақылау 
жұмыстары

 Ə. Терлікбаев, 
Р. Шеңгелбаева

 Дайыр Баспа

377. Физика задачник Рымкевич А.П.  Дрофа
378. Физика есептерінің жинағы  А.П. Рымкевич. 

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

 Рауан

Химия
379. Органическая химия весь школьный курс в 

таблицах
 Литвинова С.А., 
Манкевич Н.В. 

 Минс-Современная 
школа, Кузьма

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

381. Бейорганикалық жəне аналитикалық химия  Ж. Шоқыбаев  Алматы
382. Бұл өте оңай! Қызықты химия Р. Уинстон  Алматыкітап
383. Это элементарно! Занимательная химия Р. Уинстон  Алматыкітап

История
384. «Алаш мұрасы» сериясы. Алты томдық 

шығармалар жинағы
Дулатов М.  Мектеп

385. Темір жəне оның империясы Сұлтанов Т.И.  Мектеп
386. Тимур и его империя Султанов Т.И.  Мектеп
387.  Шыңғысхан жəне оның ұрпақтары Сұлтанов Т.И.  Мектеп
388. Чингисхан и его потомки Султанов Т.И.  Мектеп
389. Алтын Орда. Евразия даласындағы 

Шыңғысхан мемлекетi
Сұлтанов Т.И.  Мектеп

390.  Золотая Орда. Государство Чингизидов в 
Евразийской степи 

Султанов Т.И.  Мектеп

391. Қазақ хандығының тарихы Сұлтанов Т.И.  Мектеп
392. История Казахского ханства Султанов Т.И.  Мектеп
393. Книга Марко Поло о разнообразии мира Марко Поло  Мектеп
394. Түркі филологиясының негіздері Аманжолов А.  Мектеп

(Жалғасы. Басы 25-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 
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395.  История и теория древнетюркского письма Аманжолов А.  Мектеп
396. Алаш қозғалысы (1- кітап) М. Қойгелдиев  Мектеп
397. Алаш қозғалысы (2- кітап) М. Қойгелдиев  Мектеп
398. Чингисхан как полководец и его наследие Эренжен Х.Д.  Москва
399. Присоединение Казахстана к России Бекмаханов Е.Б.  Алма-ата
400. Казахстан в 20-40 годы 19 века Бекмаханов Е.Б.  Алма-ата
401. Коллективизация в Казахстане Козыбаев М.К., 

Абылхожин Ж.Б., 
Алдажұманов К.С.

 Алматы

402. Тарих толқынында Н.Ə. Назарбаев  Алматы
403. Древние города Казахстана  Байпаков К.  Алматы, «Аруна»
404. В потоке истории Назарбаев Н.  Атамұра
405. Критическое десятилетие Назарбаев Н.  Атамура
406. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге 

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

  Атамұра 

407. История Казахстана (с древ нейших времен до 
наших дней) 
в 5-ти томах

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

  Атамұра 

408. Алматы - наш любимый город: 
документальная повесть

Туреханова З.  Алматыкітап

409. Біздің сүйікті қаламыз Алматы: деректі повесть Туреханова З.  Алматыкітап
410. Astana the heart od our Motherland Туреханова З.  Алматыкітап
411. Ел жүрегі - ажарлы қала Астана Туреханова З.  Алматыкітап
412. Сердце нашей Родины - прекрасная Астана Туреханова З.  Алматыкітап
413.  Светлые дни Ахметова З.  Алматыкітап
414.  Исторические личности Тоғысбайұлы Б., 

Сужикова А.
 Алматыкітап

415. Камбар батыр (рус., англ.)   Алматыкітап
416. Қазақ жылқысының тарихы Тоқтабай А.  Алматыкітап
417.  Қазақ портреттерінің тарихы. Көпшілік - 

танымдық басылым 
Ескендір-Эбдешев М.  Алматыкітап

418.  Қазақ халқының ұлттық киімдері. 
Национальная одежда казахского народа. 
National clofhes of Kazakh people (каз., рус., 
англ.яз.) 

Хинаят Б., Сужикова А.  Алматыкітап

419. Қазақтың дарқан дастарқаны. Национальная 
кухня казахов

Кенжеахметұлы С.  Алматыкітап

420.  Қазақтың дəстурлі кару-жарағының 
этнографиясы 

Ахметжан Қ.  Алматыкітап

421.  Тарихи тулғалар Тоғысбаев Б., 
Сужикова А.

 Алматыкітап

422.  Этнография традиционного вооружения 
казахов 

Ахметжан К.  Алматыкітап

Музыка
423. Альбом для домашнего музици ро вания: Для 

фортепиано. Выпуск 5 
сост. Самарин А.В.  М.: Музыка

424. Альбом для домашнего музициро вания: Для 
фортепиано. Выпуск 8

 сост. Осеннева М.С.  М.: Музыка

425. Альбом для домашнего музицирования: 
Популярные произведения в облегченном 
переложении для фортепиано. Выпуск 7 — 1-е 
издание

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

426.  Инвенции (двухголосные и трехголосные): 
Для фортепиано 

 Бах И.С. Редакция 
Ф.Бузони

 М.: Музыка

427. Маленькие прелюдии и фугетты: Для 
фортепиано.

 Бах И.С.  М.: Музыка

428. Альбом фортепианных пьес для детей  Бетховен Л.  М.: Музыка
429. Контрдансы. Для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
430. Легкие сонаты (сонатины): Для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
431. Пьесы для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
432. Соната № 1: Для фортепиано (редакция 

Гольденвейзера)
 Бетховен Л.  М.: Музыка

433. Соната № 2: Для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
434. Соната № 5: Для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
435. Соната № 8 (Патетическая): Для фортепиано /  Бетховен Л. Ред. 

А. Гольденвейзера
 М.: Музыка

436. Соната № 14 (Лунная): Для фортепиано  Бетховен Л.  М.: Музыка
437. Соната № 6; Соната № 7: Для фортепиано Бетховен Л. Ред. 

А. Гольденвейзера
 М.: Музыка

438. Соната № 9. Соната № 10: Для фортепиано.  Бетховен Л. Ред. А.Б. 
Гольденвейзера

 М.: Музыка

439. Князь Игорь: Избранные отрывки: 
Облегченное переложение: Для фортепиано

 Бородин А.  М.: Музыка

440. Сочинения: Для фортепиано  Бородин А.  М.: Музыка
441. Вверх по музыкальным ступень кам. Выпуск 2. 

Учебное пособие для начинающих пианистов
 Вальчук Т.Ю.  М.: Музыка

442. Избранные сонаты: Для фортепиано. Выпуск 1  Гайдн Ф.Й.  М.: Музыка
443. Избранные сонаты: Для фортепиано. Выпуск 2 Гайдн Ф.Й.  М.: Музыка
444.  Гаммы и арпеджио для форте пиано. В двух 

частях. Часть 2 Учебное пособие для ДМШ.
 сост. Ширинская Н.  М.: Музыка

445. Гаммы и арпеджио: Для фортепиано  сост. Ширинская Н.  М.: Музыка
446. Пианист-виртуоз: 60 упражнений для 

достижения беглости, независимости, силы
 Ганон Ш.Л.  М.: Музыка

447. Три прелюдии для фортепиано  Гершвин Дж.  М.: Музыка
448. Руслан и Людмила: Облегченное 

переложение: Для фортепиано: Избранные 
отрывки

 Глинка М. И.  М.: Музыка

449. Пьесы: Для фортепиано  Глиэр Р.  М.: Музыка
450. Избранные лирические пьесы: Для 

фортепиано. Выпуск 1
 Григ Э.  М.: Музыка

451. Избранные лирические пьесы: Для 
фортепиано. Выпуск 2

 Григ Э.  М.: Музыка

452.  Играем классику: Легкие пере ло жения для 
фортепиано. Выпуск 1 

Сост. и переложение 
С. Мовчана 

 М.: Музыка

453. Играем классику: Легкие перело жения для 
фортепиано. Выпуск 2

Сост. и переложение 
С.Мовчана

 М.: Музыка

454. Альбом юного пианиста Кажлаев М.  М.: Музыка
455. Избранные сонаты: Для фортепиано  Клементи М.  М.: Музыка
456. Большие этюды по Паганини для фортепиано: 

Учебное пособие
 Лист Ф.  М.: Музыка

457.  Любимые мелодии: ЛҰгкие переложения для 
фортепиано. Выпуск 1

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

458.  Любимые мелодии: ЛҰгкие переложения для 
фортепиано. Выпуск 2 

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

459.  Любимые мелодии: ЛҰгкие переложения для 
фортепиано. Выпуск 3

сост. Молин Д.А.  М.: Музыка

460. Любимые пьесы для фортепиано. Выпуск 1 сост. Алексеева В.  М.: Музыка
461. Любимые пьесы для фортепиано. Выпуск 2  сост. Мовчан С.  М.: Музыка

462. Песни без слов: Для фортепиано  Мендельсон Ф.  М.: Музыка
463. Мое последнее танго: Эстрадные мелодии ХХ 

века в нетрудном изложении: Для фортепиано
  М.: Музыка

464. Сонаты: Для фортепиано. В 3 вы пусках. 
Выпуск 1. – 1-е издание

 Моцарт В.А.  М.: Музыка

465.  Сонаты: Для фортепиано. В 3 выпусках. 
Выпуск 2 

 Моцарт В.А. Ред. А. 
Гольденвейзера

 М.: Музыка

466. Шесть сонатин: Для фортепиано  Моцарт В.А.  М.: Музыка

467. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Переложение для фортепиано: 
Выпуск 1 Нотное издание

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

468. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Переложение для фортепиано: 
Выпуск 2 Нотное издание

 ред. Шпанова М.В.  М.: Музыка

469. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Перело жение для фортепиано: 
Выпуск 3

 сост. Шпанова М.  М.: Музыка

470. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Перело жение для фортепиано: 
Выпуск 4

 сост. Мудьюгина В.Г.  М.: Музыка

471. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Перело же ние для фортепиано: 
Выпуск 5.

 сост. Шпанова М.  М.: Музыка

472. Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Переложе ние для фортепиано: 
Выпуск 6.

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

473.  Музыкальный калейдоскоп: Популярные 
мелодии: Переложе ние для фортепиано: 
Выпуск 7 

 сост. Шпанова М.В.  М.: Музыка

474.  Первые шаги маленького пиа ниста: Песенки, 
пьесы, этюды и ан самбли для первых лет 
обучения 

 сост. Баранова Г., 
Четверухина А.

 М.: Музыка

475. По страницам любимых опер и балетов. 
Избранные отрывки. Облегченное 
переложение для фортепиано

  М.: Музыка

476. Избранные пьесы: Для фортепиано  Рубинштейн А.  М.: Музыка
477. 12 этюдов. Сочинение 8. Для фортепиано  Скрябин А.Н.  М.: Музыка
478. Ребенок за роялем: Для форте пиано в 2 и 4 

руки с пением: Учебное пособие для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
– Дополненная и переработанная

 Соколова Н.  М.: Музыка

479.  Ежедневные упражнения пианиста: Арпеджио  Тимакин Е.М.  М.: Музыка
480. Навыки координации в развитии пианиста: 

Учебно-методическое пособие
 Тимакин Е.М.  М.: Музыка

481. Веселая музыкальная азбука в картинках, 
нотах, буквах, цифрах: Интегративный курс 
обучения

 Толкунова Е. В.  М.: Музыка

482. Начальные уроки игры на фортепиано: 
Учебное пособие для детей дошкольного 
возраста

 Толкунова Е. В.  М.: Музыка

483. Токката: Соната: Для фортепиано  Хачатурян А.И.  М.: Музыка
484.  Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное 

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

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

  М.: Музыка

486. Хрестоматия для фортепиано. Музыкальное 
училище. Выпуск 3. Пьесы

 сост. Самарин В.А.  М.: Музыка

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

  М.: Музыка

488. Хрестоматия для фортепиано. 
6 класс. ДМШ. Этюды. Выпуск 1 /сост.

Копчевский Н.А.  М.: Музыка

489. Хрестоматия для фортепиано: 1-й класс ДМШ  сост. Турусова И.Г.  М.: Музыка
490. Хрестоматия для фортепиано: 2-й класс ДМШ  сост. Турусова И.Г.  М.: Музыка
491. Хрестоматия для фортепиано: 3-й класс ДМШ 

/ Нотное издание
 ред-сост. Четверухина 
А., Верижникова Т.

 М.: Музыка

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

 М.: Музыка

493.  Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс 
ДМШ: Полифонические пьесы. Выпуск 1 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

494.  Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс 
ДМШ: Полифонические пьесы. Выпуск 2 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

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

  М.: Музыка

496.  Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс 
ДМШ: Произведения крупной формы. Выпуск 2

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

497. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Пьесы

 ред-сост. 
Верижникова Т.А., 
Подрудкова Е.А.

 М.: Музыка

498. Хрестоматия для фортепиано: 5-й класс ДМШ: 
Этюды

ред-сост. Бородулина 
Е., Гоциридзе М., 
Краснова А.

 М.: Музыка

499.  Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс 
ДМШ: Полифонические пьесы. Выпуск 1 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

500.  Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс 
ДМШ: Произведения крупной формы. Выпуск 1 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

501.  Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс 
ДМШ: Произведения крупной формы. Выпуск 2

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

502.  Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс 
ДМШ: Пьесы. Выпуск 1 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

503.  Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс 
ДМШ: Пьесы. Выпуск 2 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

504. Хрестоматия для фортепиано: 6-й класс ДМШ: 
Этюды

 ред-сост. Бородулина 
Е., Гоциридзе М., 
Краснова А.

 М.: Музыка

505.  Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс 
ДМШ: Полифонические пьесы. Выпуск 2 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

506.  Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс 
ДМШ: Пьесы. Выпуск 2

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

507. Хрестоматия для фортепиано: 7-й класс ДМШ: 
Этюды. Выпуск 2

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

508. Хрестоматия для фортепиано: Младшие 
классы ДМШ: Произведения крупной формы

 сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., 
Чернышков С.А.

 М.: Музыка

509. Хрестоматия для фортепиано: Музыкальное 
училище: Полифонические пьесы

сост. Найда Е., 
Смельницкая И.

 М.: Музыка

510. Хрестоматия для фортепиано: Средние 
классы ДМШ: Произведения крупной формы

 сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., 
Чернышков С.А.

 М.: Музыка

511. Хрестоматия для фортепиано: Старшие 
классы ДМШ: Произведения крупной формы

 сост. Гудова Е.И., 
Смирнов В.Д., 
Чернышков С.А.

 М.: Музыка

512. Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано. 6 класс. ДМШ. Этюды. Выпуск 2

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

513. Хрестоматия педагогического репертуара 
для фортепиано. 7 класс. ДМШ. Полифонич. 
пьесы. Выпуск 1: Учебник для ДМШ

  М.: Музыка

514.  Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано: 5 класс. ДМШ. Этюды 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

515.  Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано: 5 класс ДМШ. Пьесы 

 сост. Копчевский Н.А.  М.: Музыка

516. Хрестоматия педагогического репертуара для 
фортепиано: 5 класс ДМШ: Пьесы. Выпуск 2

 ред. Самарин В.А.  М.: Музыка

517. Хрестоматия по хореогра фии:
Для общеобразовательной школы: 
Музыкальные фрагменты в изложении для 
фортепиано. Нотное издание

сост. Побединский 
Э.Б.

 М.: Музыка

518. Времена года. 
Сочинение 37-bis

 Чайковский П. И.  М.: Музыка

519. Знаменитые произведения в лег ком 
переложении для фортепиано.

Чайковский П. И. Сост. 
Д.Молин

 М.: Музыка

(Жалғасы. Басы 25-29-беттерде) 

(Жалғасы 31-бетте) 
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520. Спящая красавица. Облегченное переложение 
для фортепиано

Чайковский П. И.  М.: Музыка

521. Фортепианные пьесы  Чайковский П. И.  М.: Музыка
522. Щелкунчик. Отрывки из балета в облегченном 

переложении для фортепиано
 Чайковский П. И.  М.: Музыка

523. Вальсы: Для фортепиано. 
Выпуск 1/

 Шопен Ф. Ред. 
Г.Г. Нейгауза, 
Я.И. Мильштейна

 М.: Музыка

524. Вальсы: Для фортепиано. Выпуск 2  Шопен Ф. Ред. 
Г.Г. Нейгауза, 
Я.И. Мильштейна

 М.: Музыка

525. Ноктюрны: Для фортепиано  Шопен Ф. Редакция 
Л. Оборина, 
Я. Мильштейна

 М.: Музыка

526. Прелюдии: Для фортепиано  Шопен Ф. Ред. 
Л.Н. Оборина, 
Я.И. Мильштейна

 М.: Музыка

527. Вальсы. Выпуск 1: Для фортепиано  Штраус И.  М.: Музыка
528. Вальсы. Выпуск 2: Для фортепиано  Штраус И.  М.: Музыка
529. Карнавал: Для фортепиано Шуман Р. Редакция 

А. Б. Гольденвейзера
 М.: Музыка

530. Детские игры: Сюита: Для фортепиано в 
четыре руки

 Бизе Ж.  М.: Музыка

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

 Глинка М. И.  М.: Музыка

532.  За клавиатурой вдвоем: 
Альбом пьес: Для фортепиано в четыре руки 

сост. Бахчиев А., 
Сорокина Е.

 М.: Музыка

533. Играем вместе: Альбом легких переложений: 
Для фортепиано в четыре руки. Выпуск 2

  М.: Музыка

534. Карнавал животных. Большая зоологическая 
фантазия. Пере ло жение для двух фортепиано

 Сен-Санс К.  М.: Музыка

535. Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для двух фортепиано: Старшие 
классы ДМШ – 1-е издание

 сост. Верижникова 
Т.А., Подрудкова Е.А. 

 М.: Музыка

536. Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для фортепиано в 6 рук: 
Младшие классы ДМШ

 сост. Миндрова Н.А.  М.: Музыка

537. Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для фортепиано в четыре руки: 
1 и 2 классы детской музыки – 1-е издание

 сост. Верижникова 
Т.А., Подрудкова Е.А. 

 М.: Музыка

538.  Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для фортепиано в четыре руки: 
3 класс детской музыкаль 

 сост. Верижникова 
Т.А., Подрудкова Е.А. 

 М.: Музыка

539. Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для фортепиано в четыре руки: 
4 класс ДМШ

 сост. Верижникова 
Т.А., Подрудкова Е.А. 

 М.: Музыка

540. Фортепианные ансамбли для детей: 
Произведения для форте пиано в четыре руки: 
Старшие классы ДМШ – 1-е издание

 сост. Верижникова 
Т.А., Подрудкова Е.А. 

 М.: Музыка

541. Хрестоматия для фортепиано: Младшие 
классы ДМШ: 
В четыре руки

 сост. Бабасян Н.Л.  М.: Музыка

542. Хрестоматия для фортепиано: Средние 
классы ДМШ: 
В четыре руки

сост. Бабасян Н.Л.  М.: Музыка

543. Играю на синтезаторе. 
Выпуск 1: Хрестоматия педагогического 
репертуара

Общая ред. 
Новожилова сост.- 
переложение 
Петренко Л.

 М.: Музыка

544. Играю на синтезаторе: Выпуск 2: Хрестоматия 
педагогического репертуара

сост.- перелож. 
Новожилов В. 

 М.: Музыка

545. Играю на синтезаторе: Выпуск 3: Хрестоматия 
педагогического репертуара

 сост.- переложение 
Петренко Л. 

 М.: Музыка

546. Соната № 6: Для скрипки и фортепиано Бетховен Л. Ред. Д. 
Ойстраха, Л. Оборина

 М.: Музыка

547. Соната № 7: Для скрипки и фортепиано Бетховен Л. Ред. Д. 
Ойстраха, Л. Оборина

 М.: Музыка

548. Венгерские танцы: Обработка для скрипки и 
фортепиано

Брамс И. Ред. 
Й. Иоахима, 
Ф. Крейслера

 М.: Музыка

549. Букварь для маленьких скрипа чей - 1: Учебное 
пособие для ДМШ

 Йорданова Й.  М.: Музыка

550. Незабудка: Детские пьесы русских 
композиторов: Для скрипки и фортепиано: 
Средние и старшие классы ДМШ

  М.: Музыка

551. 24 каприса: Для скрипки соло  Паганини Н. Ред. А.И. 
Ямпольского

 М.: Музыка

552.  Этюд в форме вальса/Обработ ка для скрипки 
и фортепиано 

 Сен-Санс К., Э. Изаи  М.: Музыка

553. Хрестоматия для скрипки. 5-6 классы. ДМШ. 
Часть 2.: Пьесы, произведения крупной 
формы

  М.: Музыка

554. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы. ДМШ. 
Часть 2. Пьесы, ПКФ

 сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., 
Фортунатов К.

 М.: Музыка

555. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы ДМШ: 
Часть 1. Пьесы

 сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., 
Фортунатов К.

 М.: Музыка

556. Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы ДМШ: 
Часть 2. Пьесы, произведения крупной формы

 сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., 
Фортунатов К.

 М.: Музыка

557. Хрестоматия для скрипки: 2-3 классы ДМШ: 
Часть 1. Пьесы

 сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., 
Фортунатов К.

 М.: Музыка

558. Хрестоматия для скрипки: 2-3 классы ДМШ: 
Часть 2. Пьесы, произведения крупной формы

 сост. Гарлицкий 
М., Родионов К., 
Фортунатов К.

 М.: Музыка

559. Хрестоматия для скрипки: 3-4 классы ДМШ: 
Часть 1. Пьесы

сост. Уткин Ю.  М.: Музыка

560. Юношеский альбом. Выпуск 2: Пьесы для 
скрипки и фортепиано

 сост. Ямпольский Т.  М.: Музыка

561. Юношеский альбом. Выпуск 3: Пьесы для 
скрипки и фортепиано

 сост. Ямпольский Т.  М.: Музыка

562. Альбенис И. Гранада; Танго; Астурия: 
Обработка для виолончели и фортепиано

В. Тонха  М.: Музыка

563. Сюиты: Для виолончели соло  Бах И.С. Редакция А. 
Власова

 М.: Музыка

564. Концерт соль минор: Для виолон чели с 
оркестром/ Перелож. для виолончели и 
фортепиано

 Вивальди А. ред. М. 
Ростроповича

 М.: Музыка

565. Ноктюрн; Мазурка: Для виолончели и 
фортепиано

 Григ Э., Шопен Ф.  М.: Музыка

566. Пастораль: Альбом популярных пьес: Для 
виолончели и фортепиано

  М.: Музыка

567. Песнь менестреля: Альбом популярных пьес: 
Для виолончели и фортепиано

  М.: Музыка

568. Популярные миниатюры из опер и балетов 
для виолончели и фортепиано

  М.: Музыка

569. Прекрасный вечер: Альбом популярных пьес: 
Для виолончели и фортепиано

  М.: Музыка

570. Хрестоматия для виолончели: 3-4 классы 
ДМШ: Пьесы. Часть 1

 сост. Куус И., Оликова 
И., Полупан Н.

 М.: Музыка

571. Хрестоматия для виолончели: ДМШ, 
Музыкальное училище: Старинные и 
классические сонаты. Часть 2

 сост. Волчков И.  М.: Музыка

572. Этюды для виолончели: Старшие классы 
ДМШ

 сост. Бострем Г.  М.: Музыка

573. Избранные произведения: Переложение для 
шестиструнной гитары – 1-е издание

 Григ Э. Сост. пере-
ложение, исполн. 
редактор В. Агабабова

 М.: Музыка

574. Звездная ночь: Популярные танго в нетрудном 
переложении для шестиструнной гитары

 сост. Кроха О.  М.: Музыка

575. Хрестоматия гитариста: 1-7 классы ДМШ, 
младшие курсы музыкальных училищ: Этюды: 
Для шестиструнной гитары

 сост. Агабабов В.П.  М.: Музыка

576. Избранные этюды. Для флейты. Для 
музыкальных училищ

 сост. Должиков Ю.  М.: Музыка

577. Концертные пьесы для флейты и фортепиано  сост. Должиков Ю.  М.: Музыка
578. Соната: Для флейты и фортепиано  Хики Ш.  М.: Музыка
579. Хрестоматия для блокфлейты: 1-3 классы 

ДМШ: Пьесы. Часть 1
 ред-сост. Пушечников 
И. 

 М.: Музыка

580. Хрестоматия для флейты: 3-4 классы ДМШ: 
Пьесы, этюды, ансамбли

 сост. Должиков Ю.  М.: Музыка

581. Хрестоматия для флейты: 5 класс ДМШ: 
Пьесы, ансамбли

 сост. Должиков Ю.  М.: Музыка

582. Хрестоматия для гобоя: 1-5 классы. ДМШ. 
Пьесы. Часть 1

ред-сост. 
Пушечников И.

 М.: Музыка

583. Хрестоматия для гобоя: 1-5 классы ДМШ: 
Пьесы. Часть 2

ред-сост. 
Пушечников И.

 М.: Музыка

584. Этюды для гобоя. 1-5 классы. ДМШ ред-сост. 
Пушечников И.

 М.: Музыка

585. Грезы: Альбом популярных пьес: 
Для кларнета и фортепиано

  М.: Музыка

586. Дыхание моря: Альбом популяр ных пьес: 
Для кларнета и фортепиано

  М.: Музыка

587. Избранные этюды: Для кларнета сост. Петров В.  М.: Музыка
588. Классический альбом для клар не та и 

фортепиано: Учебник для ДМШ
  М.: Музыка

589. Этюды для кларнета. Тетрадь 1  Штарк А.  М.: Музыка
590. Этюды для кларнета. Тетрадь 2  Штарк А.  М.: Музыка
591. Джазовая галерея - 3: Лучшие мелодии ХХ 

века: Обработка для саксофона и фортепиано
 Б. Ривчуна  М.: Музыка

592. Классические пьесы: Переложение для 
валторны и фортепиано

Е. Карпухина  М.: Музыка

593. Легкие этюды для валторны сост. Полех В.  М.: Музыка
594. Избранные пьесы. Переложение для 

валторны и фортепиано
 Чайковский П. И.  М.: Музыка

595. Парад трубачей: Пьесы зарубежных 
композиторов: Для трубы и фортепиано

 сост. Докшицер В.А.  М.: Музыка

596. Школа игры на тромбоне Зейналов М., 
Седракян А. 

 М.: Музыка

597. Хрестоматия для тромбона. Этю ды, пьесы. 
Старшие классы. ДМШ

сост. Григорьев Б.  М.: Музыка

598. Альбом для детей и юношества: Хрестоматия 
современного репертуара баяниста 
(аккордеониста)

 ред-сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

599. Баян в XXI веке. 
Выпуск 1: Соло, ансамбль

 сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

600. Баян в XXI веке. 
Выпуск 4: Соло, ансамбль

 сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

601. Баян в XXI веке. 
Выпуск 5: Соло, ансамбль

 сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

602. Баян в XXI веке. 
Выпуск 6: Соло, ансамбль

 сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

603. Баян в XXI веке. 
Выпуск 7: Соло, ансамбль

 сост. Липс Ф.Р.  М.: Музыка

604. Век XX - баянистам XXI века. Выпуск 10 
Учебное пособие

Дж. Гершвин, 
А.Розенблат, 
С.Беринский, В.Беляев 
сост.- исполнительный 
редактор Липс Ф.Р.

 М.: Музыка

605. Концертные пьесы. 
Баян или аккордеон

 Лоскутов Л.  М.: Музыка

606. Мелодии военных лет: Концертные обработки 
для баяна

А. Беляева  М.: Музыка

607. Миг восторга: Популярные танго: Для баяна 
или аккордеона

 сост. Куликов В.  М.: Музыка

608. Эстрадные композиции на популярные темы: 
Выпуск 2: Баян или аккордеон

 Новиков В. Е.  М.: Музыка

609. От Баха до Оффенбаха: Популярные 
классические произведения: В переложении 
для баяна или аккордеона

 сост. Петров В.  М.: Музыка

610. В мире танца. Выпуск 1: Менуэты, гавоты, 
контрдансы, кадрили: Переложение для 
аккордеона или баяна

 сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

611. В мире танца. Выпуск 2: Полонезы, краковяки, 
мазурки: Переложение для аккордеона или 
баяна

сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

612. В мире танца. Выпуск 3: Польки, галопы/ 
Перелож. для аккордеона или баяна

 сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

613. В мире танца. Выпуск 4: Вальсы: Переложение 
для аккордеона или баяна

 сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

614. В мире танца. Выпуск 5: Танго: Переложение 
для аккордеона или баяна

 сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

615. В мире танца. Выпуск 6: Фокстроты: 
Переложение для аккордеона или баяна

 сост. Бойцова Г.  М.: Музыка

616. Купинский К.М. Школа игры на ударных 
инструментах

Ред. В.Штейман  М.: Музыка

617. Хрестоматия для ксилофона и малого 
барабана: Старшие классы ДМШ: Пьесы, 
ансамбли, упражнения

 сост. Егорова Т., 
Штейман В.

 М.: Музыка

618. Друзья - однополчане. Лучшие песни о 
Великой Отечественной войне

 сост. Луковников А.  М.: Музыка

619. Жемчужины классической оперетты: 
Избранные арии и песни: Для голоса в 
сопровождении фортепиано

сост. Абрамовская-
Королева, Вакурова 
Н., Морева Ю.

 М.: Музыка

620. 25 вокализов: Для развития чувства стиля: 
Для голоса и фортепиано

 Лисициан Р.П.  М.: Музыка

621. Оркестр в классе.Выпуск 1 Пьесы и песни 
в переложении для оркестра детских 
музыкальных инструментов /переложение

 Лаптева И.  М.: Музыка

622. Оркестр в классе. Выпуск 2 Пьесы и песни 
в переложении для оркестра детских 
музыкальных инструментов /переложение

Лаптев И.  М.: Музыка

623. Оркестр в классе. Выпуск 3 Пьесы и песни 
в переложении для оркестра детских 
музыкальных инструментов

переложение Лаптева 
И., Меркуловой Л.

 М.: Музыка

624. Задачи и упражнения по теории музыки  Абызова Е.Н.  М.: Музыка
625. Первые шаги в музыке: Методическое 

пособие. В двух частях: Музыкальное 
воспитание. Ритмика

Андреева М., 
Конорова Е.В.

 М.: Музыка

626. Упражнения по сольфеджио. Выпуск 3: 500 
двухголосных диктантов

 Базарнова В.В.  М.: Музыка

627. Сольфеджио для первого класса ДМШ  Барабошкина А.  М.: Музыка
628. Сольфеджио для второго класса ДМШ  Барабошкина А.  М.: Музыка
629. Элементарная теория музыки  Вахромеев В.  М.: Музыка

(Жалғасы. Басы 25-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 



32 29 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

630. Справочник по музыкальной грамоте и 
сольфеджио

 Вахромеева Т.  М.: Музыка

631. Тесты по музыкальной грамоте и сольфеджио: 
Учебное пособие для 1-7 классов детских 
музыкальных школ

 Вахромеева Т.  М.: Музыка

632. Сольфеджио для 4 класса. ДМШ. 
Методическое пособие для педагогов

 Давыдова Е.  М.: Музыка

633. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ  Давыдова Е.  М.: Музыка
634. Сольфеджио для 5-го класса ДМШ  Давыдова Е.  М.: Музыка
635. Сольфеджио для 3-го класса ДМШ Давыдова Е., 

Запорожец С.
 М.: Музыка

636. Сочиняем на уроках сольфеджио:
Учебное пособие

 Зебряк Т.  М.: Музыка

637. Сольфеджио для 7-8 классов ДМШ  Золина Е.М.  М.: Музыка
638. Сольфеджио для 6-го класса ДМШ  Калужская Т.  М.: Музыка
639. Музыкальные диктанты: I-IV классы детских 

музыкальных школ. В комплекте с CD
 сост. Вахромеева Т.  М.: Музыка

640. Музыкальная азбука: Учебное пособие для 
ДМШ

 Сиротина Т.  М.: Музыка

641. Подбираем аккомпанемент: Учебное пособие: 
Выпуск 1: I-IV классы ДМШ

 Сиротина Т.  М.: Музыка

642. Подбираем аккомпанемент: Учебное пособие: 
Выпуск 2: V-VII классы ДМШ

 Сиротина Т.  М.: Музыка

643. Ритмическая азбука: Учебно-методическое 
пособие: Для I-IV классов детских 
музыкальных школ

 Сиротина Т.  М.: Музыка

644.  Сольфеджио: Часть 1. Одноголосие  сост. Калмыков Б., 
Фридкин Г.

 М.: Музыка

645. Сольфеджио: Часть 2. Двухголосие  сост. Калмыков Б., 
Фридкин Г.

 М.: Музыка

646. Практическое руководство по музыкальной 
грамоте: Учебное пособие

 Фридкин Г.  М.: Музыка

647. Чтение с листа на уроках сольфеджио  Фридкин Г.  М.: Музыка
648. Элементарная теория музыки Красинская Л., 

Уткин В.
 М.: Музыка

649. Одноголосное сольфеджио: Нотное издание  Ладухин Н.М.  М.: Музыка
650. Задачи и упражнения по элементарной теории 

музыки: Учебное пособие
 Хвостенко В.  М.: Музыка

651. Интонационные трудности в курсе 
сольфеджио

 Виноградов Г.  М.: Музыка

652. Воспитание пианиста (с приложением DVD-
диска)

 Тимакин Е.М.  М.: Музыка

653. Краткий музыкальный словарь Булучевский Ю., 
Фомин В.

 М.: Музыка

654. Школа беглости. Сочинение 802. Том I: для 
фортепиано. – C. F. PETERS

 Черни К.  C. F. PETERS

655. Школа беглости. Сочинение 802. Том II: для 
фортепиано. – C. F. PETERS

 Черни К.  C. F. PETERS

656. Қазақтың дəстурлі музыкалық аспаптары  З. Жакишева   
Художественный труд

657. Қазақтың зергелік өнер. Ювелирное искусство 
казахов. Jeweler’s art of Kazakhs (каз., рус., 
англ.яз.)

 Тохтабаева Ш.   

Сыныптан тыс оқуға жəне Қазақстан Республикасы
жалпы білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын толықтыруға арналған көркем əдебиеттер 

Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін 
Мектепалды даярлық Қазақ халық ертегілері

1.  Мақта қыз бен мысық    
2.  Түлкі мен маймыл    
3.  Құлақ    
4. Қасқыр мен жігіт    
5.  Шал мен дəу    
6.  Жақсы мен жаман    
7.  Жігіт пен мыстан    
8.  Төрт дос    
9.  Тапқыр бала    

10.  Алтыншашты Тотамбай    
11.  Қара қылыш    
12.  Мерген атқыш    
13.  Ақылды қыз    
14.  Əби мен Тəби    
15.  Түлкі мен əтеш    
16.  Қаңбақ шал    

Орыс халық ертегілері
17.  Шалқан, Кірпі    
18.  Алтын жұмыртқа    
19.  Бауырсақ    
20.  Түлкі мен шаян    
21.  Мысық, əтеш жəне түлкі    
22.  Ақымақ қасқыр    
23.  Қорыққанға қос көрінер    
24.  Маша мен маймақ    
25.  Аяз    
26.  Түлкі мен тырна    
27.  Аққу-қаздар    
28.  Хаврошка    
29.  Қарша қыз    
30.  Түлкі мен қоян    
31.  Шаруа мен аю    
32.  Шортанның бұйрығымен    

Əлем халықтары ертегілері
33. Үш торай (ағылшын халық ертегісі)    
34.  Ағайынды үш қыз (татар халық ертегісі)    
35.  Күшіңе емес, ақылыңа сен (белорусь халық 

ертегісі) 
   

36. Көкек (неміс халық ертегісі)    
37.  Күнге қонаққа барғанда (словак) халық 

ертегісі 
   

ТМД жəне Қазақстан елдері жазушыларының шығармалары
38. Аурудан - аяған күштірек Өрмекші, құмырсқа 

жəне қарлығаш Бір уыс мақта 
Ыбырай Алтынсарин   

39.  Шығармалар жинағы Сəбит Дөнентаев   
40.  Ақ бота Өтебай Тұрманжанов   
41. Тас Бұлақ Сүңгі жəне Күн Күн шуағы Эдуард Шим   
42.  Бөлтірік Евгений Чарушин   
43.  Біздің аулада  Евгений Чарушин   
44. Екі жолдас Арыстан мен тышқан Əкесі мен 

балалары Оқымысты ұл Құс 
 Лев Толстой   

45. Дəрі-дəрмек Күшіңе сенбе Көкек Константин Ушинский   
46.  Жаман, Жақсырақ Валентина Осеева   
47.  Қар кесегі Наталья Калинина   
48.  Қол не үшін керек?  Евгений Пермяк   
49.  Түлкі мен тышқан Виталий Бианки   
50. Шығармалар жинағы Сапарғали Бегалин   
51.  Шығармалар жинағы Жақан Смақов   
52. Шығармалар жинағы Тұманбай 

Молдағалиев
  

53. Менің ойыншықтарым Мысықтың əдеттері 
Əдептілік əліппесі 

Мұзафар Əлімбаев   

54.  Біздің ит Оразақын Асқаров   

55. Жайлауда Қабдыкəрім Ыдырысов   
56.  Өзім Қадыр Мырзалиев   
57.  Жоғалған зат Əнуарбек Дүйсенбиев   
58.  Алма Жаркен Бөдешев   
59.  Қырсық мысық Қосжан Мүсірепов   
60.  Ақ қайың Сергей Есенин   
61.  Менің атам Расул Гамзатов   
62.  Айболит пен торғай Корней Чуковский   
63. Қазақ афоризмдері Е. Шаймерденұлы   
64. Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла А. Құнанбаев 

(құрастырушы: 
А. Сужикова)

  

65. Өнер-білім бар жұрттар  Ы. Алтынсарин 
(құрастырушы:
 А. Сужикова) 

  

66.  Таза мінсіз асыл сөз Е. Тұрсынов   
67. Баластан  Е. Өтетілеуұлы   
68. Төрт түлік сөздігі  Е. Елубаев   
69. Егіздер» өлендер жинағы  Қ. Баянбай   
70. «Көктем күні көнілді» өлендер жинағы  Ж. Смаков   
71. Мысалдар  И. Крылов (аударма-

шы А. Асылбек) 
  

72. Ескерткіш орнаттым мен қолдан келмес  А. Пушкин (құрас-
тырушы: А. Сужикова) 

  

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ
Қазақ тіліндегі шығармалар

73.  Қиял-ғажайып ертегілері жинағы 
(қазақ ертегілері) 

   

74.  Жануарлар туралы ертегілер жинағы (қазақ 
ертегілері) 

   

75.  Батырлар туралы ертегілер жинағы (қазақ 
ертегілері) 

   

76.  Əжемнің ертегілері жинағы (қазақ ертегілері)    
77.  Өнегелі ертегілер жинағы (қазақ ертегілері)    
78.  Ерлік ертегілері жинағы (қазақ ертегілері)    
79.  Қазақ жəне əлем халықтары ертегілерінің 

алтын жинағы 
   

80.  Алдар Көсе хикаялары жинағы (қазақ ертегілері)    
81. Қазақ ертегілері.    
82. Казахские сказки.    
83. Əдептілік əдемілік  Е. Өтетілеуұлы   
84.  Абай  Б. Майтанов   
85.  Шоқан Уəлиханов  Б. Көмеков, С. 

Өтениязов 
  

86. Абылай хан Кенесары Қасымов Ж. Қасымбаев   
87.  Керей мен Жəнібек А. Галиев   
88.  Бейбарыс сұлтан Б. Көмеков, Қ. Сəки   
89.  Мұхаммед Хайдар Дулати Б.Көмеков, Б.Кəрібаев   
90.  Томирис А. Галиев   
91.  Шыңғыс хан  А. Галиев, Б. Көмеков   
92. Қанжығалы Бөгенбай Шақшақұлы Жəнібек 

Райымбек батыр Қаракерей Қабанбай 
Ш. Күмісбайұлы   

93.  С. Сейфуллин А. Уразбаева   
94.  Асыл сөз аталары К. Матыжанов   
95.  Қазақтың билері Р. Тұрысбек   
96. Ақ көбелек Мінез-құлық əліппесі (Азбука 

характеров) Кел, достасайық, қоян 
Ə. Файзуллаұлы   

97. Араша Достар Түс Қ. Баянбай   
98. Бауырлар Қарауыл О. Нұрғали   
99. Бояуды қайдан алады Қиялшылдар 

Наурызкөже 
К. Оразбекұлы   

100.  Қулық О. Нұрғали   
101.  Бақыт құсы  С. Қалиұлы   
102.  Шылдыр шумек Е. Шайхыұлы   
103. Алабұға ауланған күн Үпілмəлік Т. Əбдірайым   

Орыс тіліндегі шығармалар
Орыс ертегілері:

104.  Волк и семеро козлят    
105.  Волк и лиса    
106.  Гуси-лебеди    
107.  Елена Премудрая    
108.  Морозко    
109.  Сестрица Аленушка и братец Иванушка    
110.  Сивка-Бурка    
111.  Теремок    

Үш тілдегі шығармалар
112. Аламан мен Жоламан Аламан и Жоламан / 

Alaman and Zholaman. Қазақ ертегісі 
   

113.  Жақсылық пен жамандық.Добрый и злой. The 
coodman and the badmen. Қазақ ертегісі. 

   

114.  Мал дəрігері Викки. Ветеринар Викки. 
VickytneVet. 

Фелиция Брукс   

115.  Снежная королева Г. Х. Андерсен   
116.  Золушка Ш. Перро   
117.  Дюймовочка Г. Х. Андерсен   
118.  Огниво Г. Х. Андерсен   
119. Братья Гримм Король-дроздобород    
120. Братья Гримм Белоснежка и семь гномов. 

Snow White and 7 Dwarfs. The Brothers Grimm 
(retold by Jenny Dooley and Chris Bates) 

   

121.  Спящая красавица. Sleeping Beauty. The 
Brothers Grimm(retold by Jenny Dooley and 
Vanessa Page) 

Ш. Перро   

122.  Принцесса на горошине Г. Х. Андерсен   
123.  Русалочка. The Little Mermaid. Hans Christian 

Andersen (retold by Jenny Dooley and Antony 
Kerr) 

Г. Х. Андерсен   

124. a Folk tale (retold by Jenny Dooley and Charles 
Lloyd) Aladdin and the Magic Lamp 

   

125. a Folk tale (retold by Jenny Dooley The Cracow 
Dragon 

   

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ
Қазақ тіліндегі шығармалар

126.  Едіге батыр жыры    
127.  Жоямерген жыры    
128. Ұр, тоқпақ Бозінген Жұпар қорығы    
129.  Жеті ғасыр жырлайды.    
130.  Баймағамбет Сұлтанға айтқаны М. Өтемісұлы   
131.  Ата қоныс Арқадан Д. Бабатайұлы   
132.  Лұқпан хəкім Ы. Алтынсарин   
133.  Шығармалар жинағы А. Құнанбаев   
134.  Жүсіп хан М. Жұмабаев   
135.  Шығармалар жинағы С. Торайғыров   
136.  Боранды болжайтын əулие Ақбілек романы 

(үзінді) 
Ж. Аймауытов   

137.  Айшаның ерлігі С. Сейфуллин   
138. Кешкі дөң басында Балалық шақ (Абай жолы 

романынан үзінді) 
М. Əуезов   

139.  Аққан жұлдыз романы (үзінді) Каронмен күрес 
(Балуан Шолақ повесінен үзінді 

С. Мұқанов   

(Жалғасы. Басы 25-31-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


