Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде
балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы
«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4бабының 19) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Мектепке дейiнгi ұйымдар қызметiнiң үлгілік қағидалары;
2) Жалпы білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта)
қызметінiң үлгілік қағидалары;
3) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
4) Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
5) Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
6) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары;
7) Мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
8) Арнайы білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
9) Жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің) қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгiлік қағидалары;
10) Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
11) Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң
қолданысқа енгiзiледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Мектепке дейiнгi ұйымдар қызметiнiң үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Мектепке дейінгі ұйымдар қызметiнiң үлгілік қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар)
«Бiлiм туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі –
«Білім туралы» Заң) сәйкес әзiрленді. Қағидалар «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес
білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі ұйымдарын қоспағанда, меншік нысандарымен
ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі
– мектепке дейінгі ұйымдар) қызметінiң тәртiбiн айқындайды.
2. Мектепке дейiнгi ұйымдар бiр жастан бастап мектеп жасына дейiн жеткенше
тәрбиеленушілерді тәрбиелеу, оқыту мен дамыту және медициналық бақылау, сондай-ақ қарау,
бағу және сауықтыру бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын, мемлекет қаржыландыратын
қызмет көлемін орындауды қамтамасыз етеді.
3. Мектепке дейiнгi ұйымдардың негізгі мiндеттерi:
1) балалардың өмірін және денсаулығын қорғау;

2) тәрбиеленушілердің дене, зияткерлік және жеке тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін
оңтайлы жағдайлар жасау;
3) сапалы мектепалды даярлықты қамтамасыз ету;
4) азаматтылықты, қазақстандық отаншылдықты, адам құқықтары мен бостандықтарын
құрметтеуді, қоршаған табиғатқа, Отанға, отбасына деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу;
5) баланың толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін отбасымен өзара іс-қимыл жасау;
6) ата-аналарға балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және денсаулығын қорғау бойынша
консультативтік және әдістемелік көмек көрсету болып табылады.
4. Мектепке дейінгі ұйымдар мынадай түрлерге бөлінеді:
1) бөбекжай;
2) балабақша;
3) отбасылық бөбекжай;
4) санаториялық бөбекжай;
5) «мектеп-балабақша» кешені;
6) мектепке дейінгі шағын орталық.
5. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының негізгі құрылымдық бірлігі мектеп жасына
дейінгі тәрбиеленушілер тобы болып табылады. Топтар жас ерекшелігі бір немесе жас
ерекшелігі әртүрлі қағидаты бойынша жасақталады.
6. Мектепке дейінгі ұйым топтарының толымдылығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдерді
тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
7. Топтар тәрбиеленушілердің болу уақыты бойынша бөлінеді және мынадай режимде
қызмет етеді:
1) толық күн болу;
2) жарты күн болу;
3) тәулік бойы болу.
8. Мектепке дейінгі ұйымдар өз қызметінде Қазақстан
Республикасының Конституциясын, «Білім туралы» Заңды, Қазақстан Республикасы
Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 488
қаулысымен бекітілген Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету
жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасын, мектепке дейінгі
ұйымның Жарғысын және осы Қағидаларды басшылыққа алады.
9. Мектепке дейінгі ұйымдар меншік нысаны бойынша мемлекеттік және жеке меншік
болып табылады.
10. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 23.05.2014 № 538 қаулысымен (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
11. Балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға тұрақты немесе уақытша орналасуға
қабылдау онда бос орынның болуына қарай жыл бойы жүргізіледі.
12. Мектепке дейінгі ұйымда баланың орны мынадай:
1) бала ауырып қалған;
2) бала медициналық, санаториялық-курорттық және өзге де ұйымдарда емделген және
сауықтырылған;
3) ата-анасының немесе заңды өкілдерінің біреуіне еңбек демалысы берілген;
4) бала жаз маусымында екі айға дейінгі мерзімде сауықтырылған жағдайларда
сақталады.
13. Басшы баланы мектепке дейінгі ұйымдардан мынадай:
1) баланы мектепке дейінгі ұйымда ұстау үшін ай сайынғы төлемақы уақтылы
төленбеген (төлемақыны белгіленген мерзімнен күнтізбелік 15 күннен астам кешіктіру);

2) бала бір айдан астам дәлелсіз себеппен және әкімшілікке ескертпей келмеген;
3) дәрігерлік бақылау комиссиясы анықтамасының негізінде баланың келуiне кедергi
болатын денсаулық жағдайы туралы медициналық қорытындысы болған жағдайларда шығарады.
14. Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысанында
құрылған мемлекеттік мектепке дейiнгi ұйымдарда баланы күтіп-бағу үшiн ата-аналардан
немесе заңды өкілдерден алынатын ай сайынғы төлемақы мөлшерi баланың жасына қарамастан
тамақтануға кететін шығынның 100 пайызын құрайды және оны құрылтайшы белгілейді.
15. Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналардан немесе заңды өкілдерден
төлемақы алу тәртібін мектепке дейінгі ұйымның құрылтайшысы белгілейді.
16. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған санаториялық бөбекжайларда, мектепке
дейінгі ұйымдарда балаларды күтіп-бағу тегін негізде ұсынылады.
17. Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымның басшысы үш жылда бір рет «Білім
туралы» Заңға сәйкес аттестаттаудан өтеді.
Педагог қызметкер бес жылда кемінде бір рет аттестаттаудан өтеді.
Құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган мектепке дейінгі білім
беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды олардың ведомстволық бағыныстылығы мен меншік
нысандарына қарамастан, жоспарлы түрде бес жылда бір рет өткізеді.
Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.

2. Мектепке дейiнгі ұйымдар қызметінің тәртібi
18. Мектепке дейінгі ұйымды құрылтайшы құрады және ол Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен әділет органдарында тіркеледі. Тіркелгеннен кейін
мектепке дейінгі білім беру ұйымы қызметінің басталғаны туралы орналасу орнына қарай
құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органды хабардар етеді.
Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
18-1. Мектепке дейінгі ұйым қызметін тоқтатқан кезде орналасқан жері бойынша
құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органды қызметінің тоқтатылғаны
туралы хабардар етеді.
Ескерту. 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
18-2. Қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберу рұқсаттар
мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесін және рұқсаттар мен хабарламалар
мемлекеттік электрондық тізілімін пайдалану арқылы электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 18-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
19. Мектепке дейінгі ұйымдар «Білім туралы» Заңның 41-бабы мен осы Қағидалар
негізінде өз жарғысын әзірлейді.
20. Мектепке дейінгі ұйымдар:
1) өз жарғысында белгіленген функциялардың орындалуын;
2) балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды;
3) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін бағдарламаларының
толық көлемде іске асырылуын;
4) педагогикалық процесті ұйымдастыруда қолданылатын нысандардың, әдістердің және
құралдардың балалардың жас, психикалық-физиологиялық ерекшелiктерiне, қабілеттеріне,
қызығушылықтары мен қажеттілiктеріне сәйкестігін қамтамасыз етеді.
21. Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардағы штат саны Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру
ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарына сәйкес белгіленеді.
22. Мектепке дейінгі ұйымдар алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетудің
аумақтық медициналық ұйымдарымен бірлесіп балаларды мектепке дейінгі ұйымның штатына
кіретін медициналық қызметкерлер жүзеге асыратын ағымдағы медициналық бақылауды,
иммундауды және профилактикалық тексерулер ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Мектепке
дейінгі ұйымдардың педагогикалық қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен жыл сайын тегін медициналық тексеруден өтеді.
23. Мектепке дейінгі ұйымдар балаларды үйлесімді тамақтандыруды қамтамасыз етеді.
Балаларды тамақтандыру жас ерекшеліктерін, жұмыс режимін ескере отырып жүргізіледі, оның
жиілігі санитариялық-эпидемиологиялық талаптармен және Жарғымен айқындалады.
24. Мектепке дейінгі ұйымдар мектепке дейінгі ұйым басшысы белгілеген тәртіппен
білім беру, сауықтыру сипатындағы қосымша ақылы қызметтер көрсетеді. Ақылы қызметтерден
түскен қаражат мамандарға еңбекақы төлеуге, құралдар сатып алуға, тиісті дамытушы орта
құруға бағытталуы мүмкін.
25. Отбасы мен баланы әлеуметтiк-педагогикалық қолдау мақсатында мектепке дейінгі
тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналары үшін мектепке дейiнгi
ұйымдарда консультациялық пункттер құрылады.
26. Мектепке дейiнгi ұйымдарды басқару дара басшылық және алқалық басқару
қағидаттарында құрылады. Алқалық басқару нысандары педагогикалық, қамқоршылық кеңестер
болып табылады.
27. Мектепке дейінгi ұйымды тiкелей басқаруды басшы жүзеге асырады.
28. Мектепке дейінгі ұйым басшысы:
1) мектепке дейінгі ұйымның атынан әрекет етеді, барлық мемлекеттік және жеке
меншік ұйымдарда оның атынан өкілдік етеді;
2) қаражатты басқарушы болып табылады, шарттар жасайды, сенімхаттар береді,
банктерде есептік және басқа да шоттар ашады;
3) өз құзыреті шегінде мектепке дейінгі ұйым қызметкерлері орындауға міндетті
бұйрықтар мен өкімдер шығарады, жаза қолданады;
4) кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату
құқығын пайдаланады;
5) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандартының
талаптарына және санитариялық-гигиеналық нормаларға сәйкес мектепке дейінгі ұйымдағы
тәрбиелеу-білім беру процесін жүзеге асыру үшін жағдайлар жасайды;
6) балалар мүдделерін, отбасы қажеттіктерін қанағаттандыруға бағытталған қосымша
қызметтерді ұйымдастырады;
7) баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдаған кезде ата-анасын немесе заңды
өкілдерін жарғымен, қабылдау тәртібі мен оқыту-тәрбиелеу процесін және медициналық
қызмет көрсетуді ұйымдастыру тәртібін регламенттейтін құжаттармен таныстырады, атааналармен немесе заңды өкілдермен шарт жасасады;
8) мектепке дейінгі ұйымға бекітілген мүліктің сақталуын және тиімді пайдалануын
қамтамасыз етеді.
29. Мектепке дейінгі ұйымның басшысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес:
1) тәрбиеленушілердің, қызметкерлердің құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының
талаптарын бұзғаны;
4) тәрбиеленушілер мен қызметкерлердің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен
денсаулығын сақтау үшін;
5) қаржы-шаруашылық қызметінің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақшалай

қаражаттардың мақсатты пайдаланылмағаны үшін;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптардың өзге де бұзылғаны үшін жауапты болады.
30. Мектепке дейінгі ұйымдар қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері мектепке
дейінгі ұйым дербес әзірлейтін ішкі тәртіп қағидаларында және қызметкерлердің лауазымдық
нұсқаулықтарында нақтыланады. Бұл ретте көрсетілген актілерде белгіленген құқықтар мен
міндеттер Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Білім туралы» Заңға, өзге де
заңнамалық актілер мен ұйым жарғысына қайшы келмеуі тиіс.
Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесі
31. Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесі мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленген бағдарламаларға
және оқу жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымның
жарғысымен айқындалады.
32. Тәрбиелеу-білім беру процесінің негізгі қатысушылары балалар, ата-аналар
немесе заңды өкілдер, педагогикалық қызметкерлер болып табылады.
33. Мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық қызметпен айналысуға білімі және
біліктілігінің тиісті деңгейі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттармен расталған
педагогикалық білімі бар (техникалық және кәсіптік, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі)
адамдар жіберіледі.
Педагогикалық қызметке соттың үкімімен немесе медициналық қорытындымен тыйым
салынған, сондай-ақ өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар
тұлғалар жіберілмейді.
34. Мектепке дейінгі ұйымдар және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мектепалды
топтары және білім беру ұйымдары мектепалды сыныптарының педагог қызметкерлеріне айлық
еңбекақыны есептеу үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі 24 сағаттан артық емес болып
белгіленеді.
«Бiлiм туралы» Заңның 30-бабының 2-тармағына сәйкес мектепке дейінгі оқыту
балаларды мектепте оқытуға мектепалды даярлық түрінде бес жастан бастап жүзеге
асырылады.
Мектепалды даярлық міндетті және отбасында, мектепке дейінгі ұйымдарда, жалпы
білім беретін мектептердің, лицейлердің және гимназиялардың мектепалды сыныптарында
жүзеге асырылады.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы мектепалды даярлық тегін болып табылады.
35. Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтары тиімді тәрбиелеу-білім беру процесін
қамтамасыз ету мақсатында балама авторлық бағдарламаларды дербес таңдайды және
қолданады, мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын
сақтау шартымен тәрбиелеудің, оқытудың және сауықтырудың жаңа технологияларын енгізеді.
36. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушісінің, ата-аналары мен қызметкерлерінің
қарым-қатынасы тәрбиелеу-білім беру процесіне қатысушылардың ынтымақтастығы, өзара
сыйластығы негізінде және жеке ерекшеліктеріне сәйкес тәрбиеленушіге даму еркіндігін
ұсынуды ескере отырып құрылады.
37. Мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар немесе заңды өкілдер арасындағы өзара
қарым-қатынастар баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдаған кезде жасалатын шартпен
реттеледі. Шартта баланың мектепке дейінгі ұйымға бару режимі, тамақтану жиілігі,
қосымша білім беру, сауықтыру қызметтерін көрсету деңгейі және ұсыну мерзімі, мектепке
дейінгі ұйымда баланы күтіп-бағу ақысының мөлшері, қосымша ақылы қызметтер және өзге де
шарттар айқындалады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы

№ 499 қаулысымен
бекітілген

Жалпы білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта) қызметінiң
үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жалпы білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта)
қызметінiң үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және «Назарбаев зияткерлік
мектептері» дербес білім беру ұйымдарын қоспағанда, меншік нысандарымен ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) қызметінің
тәртібін айқындайды.
2. Білім беру ұйымдарының негізгі міндеттері:
1) білікті жеке тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға бағытталған білім беру
бағдарламаларын меңгеру арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін
жағдайлар жасау;
2) білім алушылардың тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында
көзделген базистік ғылыми негіздерді алуын қамтамасыз ету;
3) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және дене бітімі мүмкiндіктерін дамыту,
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру;
4) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына деген
сүйіспеншілікке, мемлекеттiк рәміздерді және мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық
дәстүрлерін қадірлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге
төзбеушілікке тәрбиелеу;
5) белсенді азаматтық ұстанымы бар жеке тұлғаны тәрбиелеу, республиканың қоғамдықсаяси, экономикалық және мәдени өміріне араласу қажеттілігін, жеке тұлғаның өз құқықтары
мен міндеттеріне саналы көзқарасын қалыптастыру;
6) отандық және әлемдік мәдениет жетістіктеріне баулу; қазақ халқы мен Қазақстан
Республикасында тұратын басқа да ұлттардың тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу.
3. Білім беру ұйымдарының негізгі түрлері мектеп, шағын жинақталған мектеп,
гимназия, лицей, бейіндік мектеп болып табылады.
3-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, негізгі орта,
жалпы орта білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары өз қызметін
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде
жүзеге асырады.
Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
3-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 3-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
4. Жеке тұлғаның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беретін
оқу бағдарламаларының мазмұнына, білім берудің әрбір деңгейін алуға қол жеткізу
жағдайларының жасалуына қарай оқыту күндізгі, сырттай, кешкі, экстернат және мүмкіндігі
шектеулі балалар үшін қашықтықтан оқыту нысандарында жүзеге асырылады.
5. Мемлекет инклюзивті білім беру мақсаттарын іске асыра отырып, білім берудің
барлық деңгейлерінде даму мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға олардың білім алуына,
дамуындағы ауытқуды түзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне арнайы жағдайлар жасауды

қамтамасыз етеді.
6. Денсаулық жағдайы бойынша ұзақ уақыт бойы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
білім беретін ұйымдарға бара алмайтын азаматтар үшін үйде немесе стационарлық көмек
көрсететін, сондай-ақ қалпына келтіріп емдеу және медициналық оңалту ұйымдарында тегін
жеке оқыту ұйымдастырылады.
7. Ақылы білім беру қызметтерін іске асыратын мемлекеттiк емес білім беру
ұйымдарындағы білім алушының, оның ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдерінің өзара
қарым-қатынастары оқу мерзімін, оқу үшін төлем мөлшерін, өзге де жағдайларды айқындайтын
шартпен реттеледі.
8. Білім алушыларды құқыққа қарсы әрекеттер жасағаны, білім беру ұйымының жарғысын
өрескел және бірнеше рет бұзғаны үшін мемлекеттік білім беру ұйымдарынан шығаруға білім
беру ұйымын мемлекеттік басқару органының шешімі бойынша ерекше жағдайларда рұқсат
етіледі.
Жетiм балалармен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды білім беру
ұйымдарынан шығару туралы шешiм қорғаншылық және қамқоршылық органдарының келісімiмен
қабылданады.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарынан шығарылған балалардың жалпы орта білім алуы
түзеу мекемелері жанындағы жалпы білім беретін мектепте, кешкі, жеке меншік мектепте
немесе экстернат нысанында жалғасады.
9. Қызметкер мен білім беру ұйымының еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасымен реттеледі.

2. Білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
Қызметін ұйымдастыру
10. Оқушылар, педагог қызметкерлер, оқушылардың ата-аналары немесе өзге де заңды
өкілдер білім беру процесінің субъектілері болып табылады.
11. Негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдары қорытынды аттестаттаудан өткен азаматтарға мемлекеттiк
үлгідегі білім туралы құжаттар береді.
12. Педагогтік қызметпен айналысуға тиісті бейіні бойынша арнайы педагогикалық
немесе кәсіптік білімі бар адамдар жіберіледі.
Білім беру ұйымдарында жұмыс істеуге педагогтік қызметке сот үкімімен немесе
медициналық қорытындымен тыйым салынған адамдар, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен
өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар жіберілмейді.
13. Нормативтік оқу жүктемесі белгіленбеген білім беру ұйымдары қызметкерлерінің
жұмыс уақытының ұзақтығы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес белгіленеді.
Білім беру процесі
14. Білім беру ұйымдары білім беру процесін жалпы орта білім беру деңгейлерінің:
бастауыш (1-4 сыныптар), негізгі орта (5-9 (10) сыныптар) және жалпы орта (10-11 (12)
сыныптар) білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырады.
15. Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары (1-деңгей)
баланың жеке басын қалыптастыруға, оның жеке қабілеттерін, оқу ісіндегі оң талпынысы мен
алғырлығын: негізгі мектептің білім беру бағдарламаларын кейіннен меңгеру үшін оқудың,
жазудың, есептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсетудің,
мінез-құлық мәдениетінің берік дағдыларын дамытуға бағытталған.
Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын игеру мерзімі - төрт
жыл.
16. Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары (2-деңгей)
білім алушылардың ғылым жүйесінің базалық негіздерін меңгеруге, олардың бойында
тұлғааралық және этносаралық қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға, жеке адамның
өзін-өзі билеуіне және кәсіптік бағдарлануына бағытталады.
Жалпы білім беретін оқу бағдарламасы білім алушылардың бейін алды даярлығын

қамтиды.
Әрбір пәннің мазмұнын зерделеу негізгі орта білім беру деңгейінде аяқталады.
Негiзгi орта бiлiм берудің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламасын меңгеру мерзiмi бес жыл.
Он екі жылдық білім беруге көшкен кезде негiзгi орта бiлiм берудiң жалпы бiлiм
беретiн оқу бағдарламасын меңгеру мерзiмi - алты жыл.
17. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары (3-деңгей)
жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағыттар бойынша бейіндік оқытуды
енгізе отырып саралау, интеграциялау және білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлау
негізінде әзірленеді.
Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын игеру мерзімі - екі
жыл.
18. Ата-аналардың немесе өзге де заңды өкiлдердiң мүдделерiн ескере отырып,
жергiлiктi білім берудi басқару органдарымен келісім бойынша білім беру ұйымдарында даму
мүмкіндігі шектеулі балалармен дені сау балалардың бірлесіп оқитын сыныптары (бір
сыныпта даму мүмкіндігі шектеулі екі баладан артық оқытылмауы тиіс) немесе арнайы білім
беру ұйымдарының үлгілік қағидаларында көрсетілген толымдылыққа сәйкес бұзушылық түрлері
бойынша арнайы сыныптар ашылуы мүмкiн.
Инклюзивтік және арнайы сыныптардағы даму мүмкіндігі шектеулі барлық білім
алушыларға арналған түзету сабақтарын арнайы педагогтер (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог, логопед) жүзеге асырады. Жалпы сыныптарға қосылған даму
мүмкіндігі шектеулі балалар жалпы білім беретін бағдарламалар бойынша білім алады.
19. Білім беру ұйымдарындағы оқу және тәрбие процесі оқу жұмыс бағдарламаларына
және оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
20. Білім беру ұйымдарында қосымша білімнің білім беретін оқу бағдарламалары іске
асырылады.
21. Білім беру ұйымдарында білім беру процесін ұйымдастыру оқу жоспарының
негізінде құрылады, жылдық күнтізбелік жұмыс оқу кестесімен және сабақтар кестесімен
регламенттеледі.
22. Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің оқу жүктемесі, сабақтар режимі
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, санитариялық қағидалар, гигиеналық
нормативтер, оқу жоспарлары мен денсаулық сақтау және білім беру органдарының ұсынымдары
негізінде дайындалған білім беру ұйымдары бекітетін ережелермен айқындалады.
23. Білім беру ұйымдарында балалар мен жасөспірімдерді медициналық қамтамасыз ету
ұйымдастырылады.
Білім беру ұйымдарындағы медициналық пункттердің ең шағын үй-жайлары медициналық
қызметкердің кабинеті мен процедуралық кабинетті қамтиды.
Жалпы білім беретін мектептің штаттық кестесі медициналық қызметкер (медбике,
дәрігер) бірлігін қамтиды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
мектептегі медициналық қызметкер өз біліктілігін уақытылы арттырып отырады.
Шағын жинақты мектептерде медициналық пункт және медициналық қызметкер болмаған
жағдайда медициналық қамтамасыз етуді өңірлік алғашқы медициналық-санитариялық көмек
көрсету ұйымдары жүзеге асырады.
24. Білім беру ұйымындағы сабақтар кестесін оның басшысы не оны алмастыратын тұлға
бекітеді.
25. Сабақ кестесінде оқу сабақтарының күнделікті саны, ұзақтығы және реті
көрсетіледі.
Білім беру ұйымдарындағы сабақ кестесі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің
тамақтануы мен белсенді демалуы үшін ұзақтығы жеткілікті үзілістерді көздейді.
Жалпы білім беретін ұйымдардың барлық түрлерінің оқушылары үшін сабақтар
арасындағы үзілістер ұзақтығы кемінде 10 минутты, үлкен үзіліс (2 немесе 3 сабақтан

кейінгі) кемінде 30 минутты құрайды: бір үлкен үзілістің орнына 2 және 3 сабақтан соң
әрқайсысы 20 минуттан екі рет үзіліс жасауға жол беріледі.
26. Білім беру ұйымдарындағы сабақтың ұзақтығы – қырық бес минут (арнайы
сыныптарда – қырық минуттан аспайды).
Білім беру ұйымдарындағы оқу сабақтары сағат сегізден ерте басталмайды. Оқу
аптасының ұзақтығына қарамастан оқушылардың күндізгі оқу жүктемесі бастауыш сыныпта бес
сабақтан және негізгі мектепте жеті сабақтан, жоғары сыныптарда сегіз сабақтан аспайды.
27. Білім беру ұйымдары білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеруін
бақылау мақсатында оқушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды және білім алушыларды аралық
аттестаттауды жүзеге асырады.
28. Білім беру ұйымдары білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды және
аралық аттестаттауды жүргізудің нысандарын, тәртібін және мерзімділігін дербес таңдайды.
29. Білім беру ұйымдары өздерінің жарғыларында айқындалатын оқыту нысандарын,
құралдарын және әдістерін дербес таңдайды.
30. Меншік нысандарына қарамастан барлық білім беру ұйымдары білім алушылардың
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін білуін, сондай-ақ білім берудің тиісті деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес орыс тілін және шет тілдерінің біреуін
оқып-үйренуін қамтамасыз етеді.
31. Педагог қызметкер жыл сайынғы медициналық тексеруден, сондай-ақ бес жылда
кемінде бір рет аттестаттаудан өтеді.
Құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган ведомстволық
бағыныстылығы мен меншік нысандарына қарамастан, жалпы білім беру (бастауыш, негізгі
орта және жалпы орта) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жоспарлы түрде бес
жылда бір рет өткізеді.
Ескерту. 31-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
Білім беру ұйымдарын басқару
32. Білім беру ұйымдары өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын,
Қазақстан Республикасының заңдарын, осы Қағидаларды және білім беру ұйымының жарғысын
басшылыққа алады.
Білім беру ұйымын тікелей басқаруды оның басшысы жүзеге асырады.
33. Білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.
34. Білім беру ұйымының басшысы:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
35. Білім беру ұйымдарында алқалы басқару органдары құрылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
(бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес әзірленді және меншік
нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, техникалық және кәсіптік бiлiм
берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары (бұдан әрі – техникалық
және кәсіптік бiлiм беру ұйымы) қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Техникалық және кәсіптік бiлiм негізгі орта және (немесе) жалпы орта білім беру
базасында, училищелерде, колледждер мен жоғары техникалық мектептерде алынады.
3. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарының алдында мынадай мiндеттер тұр:
1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) білім алушылармен кәсіби бағдарлану жұмыстарын қамтамасыз ету;
3) теориялық оқыту, өндірісте оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы
өзара байланысты қамтамасыз ететін және әркімге білімге негізделген өзінің жеке әлеуетін
қоғамда барынша пайдалануға көмектесетін оқыту жүйесін дамыту;
4) кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын
қажеттіліктеріне уақытында бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын
енгізу және тиімді пайдалану;
5) техникалық және кәсіптік бiлiм беру жөніндегі білім беру бағдарламалары мен
өндірісті ықпалдастыру.
4. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары өз қызметiн Қазақстан
Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ осы
Үлгілік қағидаларға және олардың негізінде әзірленген білім беру ұйымдарының жарғыларына
сәйкес жүзеге асырады.
5. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары бір немесе бірнеше білім беретін
оқу бағдарламаларын іске асыратын және білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз
ететін заңды тұлғалар болып табылады.

2. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары қызметінің тәртібі
6. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары «Білім туралы» Заңда, осы Үлгілік
қағидалар мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жарғыларында белгіленген
шекте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда, кадрларды іріктеу мен орналастыруда, оқуәдістемелік, қаржы-шаруашылық қызметті ұйымдастыруда дербес.
6-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, кәсіптік және
техникалық білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары өз қызметін
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде
жүзеге асырады.
Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
6-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 6-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
7. Оқу және тәрбие процесін ұйымдастырудың негізі техникалық және кәсіптік бiлiм
беру ұйымдары жүзеге асыратын оқу, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысын жоспарлау мен
есепке алу болып табылады.

8. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарындағы оқу және тәрбие жұмысын
жоспарлау оқу жылына арналған оқу-тәрбие процесінің кестесі мен теориялық және
практикалық сабақтардың кестесін бекіту арқылы жүзеге асырылады.
Оқу-тәрбие процесінің кестесі мен оқу сабақтарының кестесін техникалық және
кәсіптік бiлiм беру ұйымының басшысы бекітеді.
Білім беру ұйымдарындағы оқу және тәрбие жұмыстарының есебі теориялық және
өндірістік оқытудың есепке алу журналдарын және оқу сағаттарында оқу бағдарламаларының
орындалуын есепке алу табельдерін жүргізу арқылы жүзеге асырылады.
Әскери мамандықтар бойынша даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдары оқутәрбие процесін тиісті мемлекеттік органның басшысы бекіткен нормативтік құқықтық
құжаттарға сәйкес ұйымдастырады.
9. Оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын тиісті үлгілік оқу
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының негізінде техникалық және кәсіптік бiлiм
беру ұйымдары әзірлейді.
Үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары білім берудің тиісті
деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес
әзірленеді.
10. Тұлғаның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беретін оқу
бағдарламаларының мазмұнына, техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында білім алуға
қол жеткізу жағдайларын жасауға байланысты оқыту мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
күндізгі, кешкі және сырттай бөлім (сырттай, кешкі нысанда білім алу рұқсат етілмейтін
жекелеген кәсіптер мен мамандықтардан басқа).
Әскери мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын білім беру саласындағы
уәкілетті органмен келісім бойынша тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітеді.
11. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 қаулысымен бекітілген
Техникалық және кәсіптік бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарына
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес белгіленеді.
12. Білім алушыларды ауыстыру тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
19 қаңтардағы № 110 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарының түрі бойынша білім
алушыларды ауыстыру және қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
13. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық
демалыстар беру «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №
108 қаулысында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
14. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды
аттестаттау «Білім туралы» Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
15. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарындағы тіл саясаты Қазақстан
Республикасының Конституциясына және «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы
11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
16. Техникалық және кәсіптік бiлiм берудің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына
қарамастан оқу жылы оқу процесінің кестесіне сәйкес басталады және аяқталады.
Білім алушыларға толық оқу жылында кемінде екі рет, жылына жалпы ұзақтығы 11
аптадан көп емес, оның ішінде қысқы мерзімде 2 аптадан кем емес демалыстар белгіленеді.
Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында сабақ кестесі оқу процесінің
кестесіне және жұмыс оқу жоспарларына сәйкес жасалaды.
Аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін 5 минуттық үзіліспен ұзақтығы 45
минут академиялық сағат белгіленеді, 2 академиялық сағаттан кейін 10 минуттық үзiлiспен
қосарланған сабақтарға жол беріледі.
Білім алушылардың тамақтануы және белсенді демалуы үшін 2 қосарланған сабақтан

кейін ұзақтығы кемінде 15 минут үзіліс көзделеді.
17. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру «Білім
туралы» Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
18. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында оқу сабақтары дәрістер,
семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық, бақылау және өзіндік жұмыстар,
консультациялар, әңгімелесулер, факультативтік сабақтар, курстық және дипломдық жобалар
(курстық және дипломдық жұмыстар) және практикалар түрінде өткізіледі.
19. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында білім алушылармен оқу
сабақтарын ұйымдастыру және өткізу үшін оқу топтары құрылады.
Техникалық және кәсіптік бiлiм беретін оқу орындарында оқу топтары оқытудың
күндізгі нысанында мамандықтар бойынша - саны 25 адамнан артық емес (әскери мамандықтар
бойынша 30 адамға дейін), сыртқы, кешкі оқыту нысанында кемінде 15 адамнан жинақталады.
Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында кәсіп немесе мамандық бейінінің
ерекшеліктеріне қарай білім алушылармен жеке сабақтар өткізіледі.
20. Тізбесі оқу жоспарларына сәйкес анықталатын зертханалық жұмыстарды,
практикалық сабақтарды өткізуде, оның ішінде дене тәрбиесi мен жекелеген пәндер бойынша,
шеберханаларда (оқу полигондарында және оқу шаруашылықтарында) өндірістік оқыту кезінде
оқу топтарының саны 13 адамнан артық емес кіші топтарға, медициналық және
фармацевтикалық білім беру ұйымдарында клиникалық пәндер бойынша саны 8 адамнан аспайтын
кіші топтарға бөлiнедi.
21. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарының білім беру процесінің
қатысушылары білім алушылар, педагог қызметкерлер мен ата-аналар және кәмелетке толмаған
білім алушылардың заңды өкілдері болып табылады.
22. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларға студенттер,
кадеттер, курсанттар жатады.
23. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлерге
техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында, сондай-ақ техникалық және кәсіптік
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын басқа да ұйымдарда білім алушыларды
оқытуға және тәрбиелеуге байланысты білім беру қызметімен айналысатын адамдар жатады.
24. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлердің саны
мен педагог қызметкерлер лауазымдарының тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008
жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдары
қызметкерлерінің үлгі штаттарының және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген
адамдардың тізбесі негізінде айқындалады.
25. Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан техникалық және
кәсіптік бiлiм беру ұйымдарының педагог қызметкерлері лауазымдарын алмастыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
26. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында мамандықтар бойынша кадрлар
даярлау бейініне байланысты оқу-тәрбие процесін басқару үшін мамандықтар (кәсіптер)
топтары бойынша бөлімдер және басқа да құрылымдық бөлімшелер құрылады.
Бөлімдер (күндізгі, сырттай, кешкі) бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар мен
кәсіптер бойынша кадрлар даярлау кезінде құрылады.
27. Бөлімге басшылықты техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарының басшысы
тағайындайтын меңгеруші жүзеге асырады.
Бөлім меңгерушісі:
1) бөлімдегі оқу және тәрбие жұмысын ұйымдастыруды және тікелей басқаруды;
2) оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын;
3) білім алушылар үлгерімінің есебін ұйымдастыруды;
4) білім алушылардың тәртібін бақылауды;
5) курстық және дипломдық жобалау кезеңінде білім алушылардың жұмысын бақылауды;
6) стипендиялық комиссияның (күндізгі нысан) жұмысына қатысуды;

7) бөлім бойынша жұмысты есепке алуды және есептілік беруді қамтамасыз етеді.
28. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында (Қорғаныс министрлігінің білім
беру ұйымдарынан басқа) бөлімдер:
1) оқытудың күндізгі нысанында бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар мен кәсіптер
бойынша кемінде 150 білім алушы;
2) оқытудың сырттай, кешкі нысандарында кемінде 100 білім алушы болған кезде
құрылады.
29. Білім алушыларды өндiрiстiк оқыту оқу-өндiрiстiк шеберханаларда,
зертханаларда, полигондарда, білім беру ұйымдарының оқу шаруашылықтарында шарттар
негізінде жұмыс берушілер ұсынатын оқушы орындарда жүзеге асырылады.
Өндірістік оқытудың оқу бағдарламаларына сәйкес оқу-өндiрiстiк жұмыстарды орындау
тауарлар (жұмыстар және қызметтер) шығаруды ұйымдастыруды көздейді.
Әскери мамандықтар бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдары
білім алушылардың лауазымы бойынша міндетін атқарудағы практикалық дағдыларды
қалыптастыру және жетілдіру мақсатында әскери тағылымдамадан өтуді ұйымдастырады.
30. Кәсіптік практиканы өткізу үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары
шарттық негізде практикалар базасы ретінде ұйымдарды айқындайды, олармен келісілген
практиканы өткізудің бағдарламалары мен күнтізбелік кестелерін бекітеді.
Практиканың базалары болып табылатын ұйымдармен шарттар «Білім туралы» Заңға
сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №
582 бұйрығымен бекітілген кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың нысаны
негізінде жасалады.
31. Оқу-өндірістік шеберханалар, оқу шаруашылықтары, оқу полигондары – мамандықтар
бойынша кадрларды даярлау бейініне байланысты жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру
стандарттарының талаптарына сәйкес өндірістік оқытуды және кәсіптік практиканың оқу
бағдарламаларының мазмұнын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында құрылатын кәсіптік
білім беру ұйымдарының құрылымдық бөлімшелері.
Оқу-өндірістік шеберханалар:
1) теориялық оқытуды өндірістік еңбекпен үйлестіруді;
2) білім алушылардың оқу жоспары мен бағдарламаларына сәйкес кәсіптік дағдылар
алуын;
3) өнім шығаруды, шеберханалар үшін құрал-саймандар мен құрылғыларды, зертханалар
мен кабинеттер үшін көрнекі құралдар мен аспаптарды дайындау, сондай-ақ жабдықтарды,
машиналар мен тетіктерді жөндеуді;
4) кәсіпорындарға, ұйымдарға және халыққа ақылы қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін
оқу және өндірістік база болып табылады.
Оқу шаруашылықтарында өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы технологиялары
бойынша(оқу шаруашылығының алқаптары мен фермаларында) әртүрлі зертханалық-практикалық
сабақтар мен ауыл шаруашылық жұмыстарының түрлері өткізіледі.
Оқу полигондарында автомобильдерді, тракторларды, әртүрлі өзі жүретін машиналарды
жүргізу, әртүрлі жабдықтар мен тетіктерге қызмет көрсету және пайдалану бойынша оқыту
жүргізіледі.
32. Оқыту шеберханаларында, оқу шаруашылықтарында оқу-өндірістік жұмыстарды
орындау бойынша тізбені, мазмұны мен талаптарды кадрлар даярлау жүзеге асырылатын жұмыс
берушілермен келісім бойынша тікелей техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдары
айқындайды.
33. Өндірістік оқыту оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу
полигондарында және ұйымдарда өндірістік оқыту шеберінің басшылығымен ұйымдастырылады.
34. Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында басқару Қазақстан
Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және оқу орнының жарғысына сәйкес дара
басшылық және алқалылық қағидаларында жүзеге асырылады.

35. Білім беру ұйымын тікелей басқаруды басшы жүзеге асырады.
Білім беру ұйымының басшысы «Білім туралы» Заңда белгіленген тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу және тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және еңбек шартының талаптарында
көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады.
Білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.
Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы үш жылда бір рет Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аттестаттаудан өтеді.
36. Ведомстволық бағыныстылығы мен меншік нысандарына қарамастан, білім беру
ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды білім беруді мемлекеттік басқару органдары өздерінің
құзыретіне сәйкес жоспарлы тәртіппен бес жылда бір рет өткізеді.
Құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган ведомстволық
бағыныстылығы мен меншік нысандарына қарамастан, техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жоспарлы түрде бес жылда бір рет өткізеді.
Ескерту. 36-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
37. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жыл сайын тегін медициналық
тексеруден өтеді.
38. Білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу сапасын, оқытушылардың педагогикалық
шеберлігін арттыру және әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында техникалық және
кәсіптік бiлiм беру ұйымдарында алқалық басқару органдары құрылады.
Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымдарының алқалық басқару нысандары
педагогикалық, оқу-әдістемелік, қамқоршылық кеңестер болып табылады.
Техникалық және кәсіптік бiлiм беру ұйымының алқалық органдарының қызметі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
(бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес әзірленді және меншiк
нысандарына қарамастан орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдары (бұдан әрі – орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы)
қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Орта білімнен кейінгі білімді жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі, жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар азаматтар орта білімнен кейінгі
білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында алады.

Орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларының мазмұны:
1) кәсіптік оқу бағдарламаларымен қатар жоғары білімнің 1-2 курстарының кәсіптік
оқу бағдарламаларымен кіріктірілген әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану пәндерін
оқытуды;
2) оқыту аяқталғаннан кейін қызмет көрсету және басқару ісінің кіші маманы
біліктілігін беруді көздейді.
3. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарының алдында мынадай мiндеттер тұр:
1) ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) білім алушылардың кәсіби бағдарлануын қамтамасыз ету;
3) жалпы оқыту, жұмыс орнында оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы
өзара байланысты қамтамасыз ететін және әрбір адамға білімге негізделген өзінің жеке
әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға көмек беретін өмір бойы оқыту жүйесін дамыту.
4. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдары өз қызметiн «Білім туралы» Заңға
сәйкес жүзеге асырады.
4-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, орта білімнен
кейінгі білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары өз қызметін
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде
жүзеге асырады.
Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
4-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 4-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
5. Орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламалары күндізгі нысан
бойынша оқитын тиісті контингент болған жағдайда негізгі түрі колледж, жоғары техникалық
мектеп болып табылатын білім беру ұйымдарында іске асырылады.

2. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдары қызметінің тәртібі
6. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдары Қазақстан
Республикасының заңнамасында, осы Үлгілік қағидалар мен орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымының жарғысында белгіленген шекте оқу және тәрбие процестерін жүзеге асыруда,
кадрларды іріктеу мен орналастыруда, оқу-әдістемелік, қаржылық-шаруашылық және басқа да
қызметте дербес.
7. Оқу және тәрбие процесін ұйымдастырудың негізі орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдары жүзеге асыратын оқу, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысын жоспарлау мен есепке
алу болып табылады.
8. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарындағы оқу және тәрбие жұмысын
жоспарлау оқу жылына арналған оқу-тәрбие процесінің кестесі мен теориялық және
практикалық сабақтардың кестесін бекіту арқылы жүзеге асырылады.
Оқу-тәрбие процесінің кестесі мен оқу сабақтарының кестесін орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымының басшысы бекітеді.
Білім беру ұйымдарындағы оқу және тәрбие жұмысының есебі теориялық және өндірістік
оқытудың есепке алу журналдарын және оқу бағдарламаларының оқу сағаттарында орындалуын
есепке алу табельдерін жүргізу арқылы жүзеге асырылады.
9. Оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын тиісті үлгілік оқу
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының негізінде орта білімнен кейінгі бiлiм беру

ұйымдары әзірлейді және олар жұмыс берушілермен келісіледі.
Үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары тиісті білім деңгейлері
бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес
әзірленеді.
10. Тұлғаның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беретін оқу
бағдарламаларының мазмұнына, орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарында білім алуға
қол жеткізу жағдайларын жасауға байланысты оқыту мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
күндізгі, кешкі, сырттай оқу (Қорғаныс, Денсаулық сақтау министрліктерінің, құқық қорғау
органдарының білім беру ұйымдарынан басқа).
11. Орта білімнен кейінгі ұйымдарға оқуға қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 174 қаулысымен бекітілген Орта білімнен кейінгі
бiлiм берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес белгіленеді.
12. Білім алушыларды:
1) бір орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымынан екіншісіне;
2) бір мамандықтан екіншісіне немесе бір оқыту нысанынан екіншісіне;
3) бір орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымында ақылы негіздегі оқудан
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымы басшысының бұйрығы негізінде жүргізіледі.
Білім алушыларды ауыстыру тәртібі Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген
Білім беру ұйымдарының түрі бойынша білім алушыларды ауыстыру және қабылдау қағидаларына
сәйкес жүзеге асырылады.
13. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық
демалыстар беру Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
14. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарындағы тіл саясаты Қазақстан
Республикасының Конституциясына және «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы
11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
15. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан
оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады.
Білім алушыларға толық оқу жылында кемінде екі рет, жылына жалпы ұзақтығы 11
аптадан көп емес, оның ішінде қысқы мерзімде кемінде 2 апта демалыс белгіленеді.
Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарында сабақ кестесі оқу процесінің
кестесіне және оқу жоспарларына сәйкес жасалaды.
Аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін 5 минуттық үзіліспен ұзақтығы 45
минут академиялық сағат белгіленеді, 10 минуттық үзiлiспен қосарланған сабақтарға рұқсат
етіледі.
16. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқу сабақтары сабақтар, дәрістер,
семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық, бақылау және өзіндік жұмыстар,
консультациялар, әңгімелесулер, факультативтік сабақтар, курстық және дипломдық жобалар,
жұмыстар және оқу сабақтарының басқа да нысандары түрінде өткізіледі.
17. Орта білімнен кейінгі ұйымдарда білім алушылармен оқу сабақтарын ұйымдастыру
және өткізу үшін оқу топтары құрылады.
Орта білімнен кейінгі ұйымдарда оқу топтары мамандықтар бойынша күндізгі оқыту
нысанында 25 адамнан аспайды, сырттай, кешкі оқыту нысандарында кемінде 15 адамнан
жинақталады.
Орта білімнен кейінгі ұйымдарда кәсіп немесе мамандық бейінінің ерекшеліктеріне
қарай білім алушылармен жеке сабақтар өткізіледі.
18. Тізбесі оқу жоспарларына сәйкес айқындалатын зертханалық жұмыстарды,
практикалық сабақтарды, оның ішінде дене тәрбиесi мен жекелеген пәндер бойынша
сабақтарды өткізу, шеберханаларда (оқу полигондарында және оқу шаруашылықтарында)

өндірістік оқыту кезінде оқу топтары саны 12-13 адамнан аспайтын кіші топтарға бөлiнедi.
19. Орта білімнен кейінгі ұйымдардың білім беру процесіне қатысушылар білім
алушылар мен ата-аналар, педагог қызметкерлер мен кәмелетке толмаған білім алушылардың
заңды өкілдері болып табылады.
20. Орта білімнен кейінгі ұйымдарда бiлiм алушыларға студенттер, курсанттар
жатады.
21.Орта білімнен кейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерге орта білімнен кейінгі
ұйымдарда, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске
асыратын басқа да ұйымдарда білім алушыларды оқытумен тәрбиелеуге байланысты білім беру
қызметімен айналысатын адамдар жатады.
22. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлердің саны
мен педагог қызметкерлер лауазымдарының тізбесі Қазақстан Республикасының Үкіметінің
2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдары
қызметкерлерінің үлгі штаттары және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген
адамдар лауазымдарының тізбесі негізінде айқындалады.
23. Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан орта білімнен
кейінгі бiлiм беру ұйымдарының педагог қызметкерлері лауазымдарын алмастыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
24. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарында, қажет болған жағдайда одан басқа
тыс жерде мамандықтар бойынша кадрлар даярлау бейініне байланысты оқу-тәрбие процесін
басқару үшін мамандықтар (кәсіптер) топтары бойынша бөлімдер және басқа да құрылымдық
бөлімшелер құрылады.
Бөлімдер (күндізгі, сырттай, кешкі) бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар мен
кәсіптер бойынша кадрлар даярлау кезінде құрылады.
25. Бөлімге басшылықты орта білімнен кейінгі ұйым басшысы тағайындайтын меңгеруші
жүзеге асырады.
Бөлім меңгерушісі:
1) бөлімдегі оқу және тәрбие жұмысын ұйымдастыруды және тікелей басқаруды;
2) оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын;
3) білім алушылар үлгерімінің есебін ұйымдастыруды;
4) білім алушылардың тәртібін бақылауды;
5) курстық және дипломдық жобалау кезеңінде білім алушылардың жұмысын бақылауды;
6) стипендиялық комиссияның (күндізгі нысан) жұмысына қатысуды;
7) бөлім бойынша жұмысты есепке алуды және есептілік беруді қамтамасыз етеді.
26. Орта білімнен кейінгі ұйымдарда (Қазақстан Республикасы Қорғаныс, Денсаулық
сақтау министрліктерінің, құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарынан басқа)
бөлімдер:
1) оқытудың күндізгі нысанында бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар мен кәсіптер
бойынша кемінде 150 білім алушы болған;
2) оқытудың кешкі, сырттай нысандарында кемінде 100 білім алушы болған кезде
құрылады.
27. Білім алушыларды өндiрiстiк оқыту оқу-өндiрiстiк шеберханаларда,
зертханаларда, полигондарда, білім беру ұйымдарының оқу шаруашылықтарында шарттар
негізінде жұмыс берушілер ұсынатын оқушы орындарда жүзеге асырылады.
Өндірістік оқытудың оқу бағдарламаларына сәйкес оқу-өндiрiстiк жұмыстарды орындау
тауарлар (жұмыстар және қызметтер) шығаруды ұйымдастыруды көздейді.
28. Кәсіптік практиканы өткізу үшін орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары
шарттық негізде (Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің білім беру ұйымдарынан
басқа) практиканың базасы ретінде ұйымдарды айқындайды, олармен келісілген практиканы
өткізудің оқу бағдарламалары мен күнтізбелік кестелерін бекітеді.
29. Оқу-өндірістік шеберханалар, оқу шаруашылықтары, оқу полигондары – мамандықтар

бойынша кадрлар даярлау бейініне қарай мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының талаптарына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың оқу
бағдарламаларының мазмұнын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында құрылатын кәсіптік
білім беретін ұйымдардың құрылымдық бөлімшелері.
Оқу-өндірістік шеберханалар:
1) теориялық оқытуды өндірістік еңбекпен үйлестіруді;
2) білім алушылардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес кәсіптік дағдылар
алуын;
3) өнім шығаруды ұйымдастыруды, шеберханалар үшін құрал-саймандар мен
құрылғыларды, кабинеттер мен зертханалар үшін көрнекі құралдар мен аспаптарды
дайындауды, сондай-ақ жабдықтарды, машиналар мен тетіктерді жөндеуді;
4) кәсіпорындарға, ұйымдарға және халыққа ақылы қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін
оқу және өндірістік база болып табылады.
Оқу шаруашылықтарында өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы (оқу шаруашылығының
егістіктері мен фермаларында) технологиялары бойынша зертханалық-практикалық сабақтар
мен ауыл шаруашылық жұмыстарының түрлері өткізіледі.
Оқу полигондарында автомобильдерді, тракторларды, әртүрлі өзі жүретін машиналарды
жүргізу; әртүрлі құралдармен және тетіктермен қызмет көрсету және оларды пайдалану
бойынша оқыту жүргізіледі.
30. Оқу шеберханаларында, оқу шаруашылықтарында оқу-өндірістік жұмыстарды орындау
бойынша тізбені, мазмұны мен талаптарды кадрлар даярлау жүзеге асырылатын жұмыс
берушілермен келісім бойынша тікелей орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдары
айқындайды.
31. Өндірістік оқыту оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу
полигондарында және ұйымдарда өндірістік оқыту шеберінің басшылығымен ұйымдастырылады.
32. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарында басқару Қазақстан
Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және оқу орнының жарғысына сәйкес дара
басшылық және алқалылық қағидаттарында жүзеге асырылады.
33. Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымын тікелей басқаруды басшы жүзеге
асырады.
Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
Орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымының басшысы Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалады және қызметтен
босатылады.
Орта білімнен кейінгі ұйымдардың педагог қызметкерлері Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жыл сайын тегін медициналық
тексеруден өтеді.
Орта білімнен кейінгі ұйымдарда жұмыс істеуге педагогтік қызметіне сот үкімімен
немесе медициналық қорытындымен тыйым салынған адамдар, сондай-ақ заңда белгіленген
тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар жіберілмейді.

34. Білім алушыларды оқытумен тәрбиелеу сапасын, оқытушылардың педагогикалық
шеберлігін арттыру және әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында орта білімнен кейінгі
бiлiм беру ұйымдарында алқалық басқару органдары құрылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан әрі –
Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес меншік нысандары мен ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының жоғары білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Жоғары білім жоғары оқу орындарында - институттарда және оларға теңестірілген
ұйымдарда (консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище, құқық қорғау органының
академиясы) беріледі.
Жоғары оқу орындарын жіктеу критерийлерін білім саласындағы уәкілетті
орган бекітеді.
3. Жоғары оқу орындарының негізгі міндеті – ұлттық және жалпы адами құндылықтар,
ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына
бағытталған білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жоғары білімді кадрлар даярлау.
4. Жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына, білім беру және ғылым қызметін регламенттейтін «Білім
туралы», «Ғылым туралы» заңдарға, сондай-ақ осы Қағидалар мен оның негізінде әзірленген
ЖОО жарғысына сәйкес жүзеге асырады.
4-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, кәсіптік жоғары
білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары өз қызметін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде жүзеге
асырады.
Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
4-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 4-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.

2. Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
5. ЖОО-ны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және ЖОО
жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
6. ЖОО-ны тікелей басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес қызметке тағайындалатын (сайланатын) және қызметтен босатылатын ректор (тиісті
органның оқу орнының басшысы) жүзеге асырады.
7. ЖОО ректорының (басшысының) саны мен функционалдық бағыты Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленетін орынбасарлары – проректорлары болады.
8. ЖОО ректоры (басшысы) ЖОО атынан сенімхатсыз әрекет етеді, барлық органдарда
оның мүдделерін білдіреді, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
ЖОО мүлкін басқарады, шарттар жасайды, сенімхаттар береді, банк шоттарын ашады және өзге

де мәмілелер жасайды, барлық қызметкерлерге, оқытушылар мен білім алушыларға міндетті
бұйрықтар мен өкімдер шығарады.
9. Ректор (басшы) өзіне берілген құқықтар шегінде қаржы, экономикалық, өндірістікшаруашылық қызмет мәселелерін шешеді.
10. Мемлекеттік ЖОО ректоры (басшы) Қазақстан Республикасының заңнамасында және
ЖОО жарғысында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді.
Мемлекеттік емес ЖОО ректоры оның өкілеттіктер шеңберін, тағайындалу (сайлау) және
лауазымнан босату тәртібін айқындайтын құрылтайшылардың жалпы жиналысында есеп береді.
11. Ректордың кандидатурасы білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагогика
қызметкерлері және оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік
сипаттамаларына (бұдан әрі – лауазымдардың біліктілік сипаттамалары) сәйкес келуі тиіс.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-ларында оқу орнының бастығы лауазымдары тиісті мемлекеттік
орган бекітетін лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келуі
тиіс.
12. Ректор (басшы) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС)
талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
13. ЖОО-ларда алқалық басқару органдары құрылады. ЖОО-ның алқалық басқару
нысандары ғылыми, байқау немесе қамқоршылық кеңесі бола алады, олардың қызметі Қазақстан
Республикасының заңнамасымен регламенттеледі.
14. ЖОО құрылымын өзі дербес айқындайды және бекітеді. Құқық қорғау органдарының,
арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы мемлекеттік органның ЖООларында құрылымды тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
Бұл ретте құрылымдық бөлімшелер ЖОО қызметінің барлық түрлерін қамтиды.
15. ЖОО өзінің құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерін дербес әзірлейді және
бекітеді, онда олардың қызметінің негізгі бағыттары, ЖОО-ны басқарудың ұйымдық
құрылымында құрылымдық бөлімшеге оның мәртебесін әкімшілік-құқықтық бекіту бойынша
талаптар айқындалады.
16. Білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагог қызметкерлер мен оларға
теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес ЖОО
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын дербес әзірлейді және бекітеді, онда олардың
лауазымға тағайындалу және лауазымнан босатылу тәртібі, құқықтары, міндеттері,
өкілеттіктері мен жауапкершіліктері айқындалады.
17. Штаттық кестені ЖОО дербес айқындайды және оны ректор жыл сайын бекітеді.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-да штаттық кестені тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
18. ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелері өз қызметін осы Қағидалар, ЖОО жарғысы
негізінде жүзеге асырады, ал олардың санын аталған ЖОО мамандықтарының, білім беру
бағдарламаларының тізбесіне, сондай-ақ білім алушылар мен оқытушылардың санына қарай
кеңес белгілейді.
19. Факультет бір немесе бірнеше мәндес мамандықтар бойынша оқытуды жүзеге

асыратын ЖОО-ның негізгі оқу, ғылыми және әкімшілік құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
20. Факультет күндізгі, кешкі, сыртқы және экстернат нысанында мамандар дайындауды
жүзеге асырады.
21. Факультет жұмысын басқаруды ғылыми дәрежесі мен атағы (әскериден басқа) бар
факультет деканы (басшысы) жүзеге асырады. Деканның кандидатурасы педагог қызметкерлер
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Факультет басшысының лауазымдық міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен айқындалады.
22. Факультет деканы (басшысы) ЖОО-ның қабылдау және аттестаттау комиссиясының
мүшесі болып табылады.
23. ЖОО-лар факультет туралы өз ережелерін әзірлейді және бекітеді. Факультет
деканы (басшысы) жанынан және оның төрағалық етуімен өз жұмысын ЖОО кеңесі бекіткен
қағидаларға сәйкес ұйымдастыратын факультет кеңесі ұйымдастырылуы мүмкін.
24. Кафедра бір немесе бірнеше мәндес пәндер бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми
жұмысты, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүзеге асыратын ЖОО-ның (факультеттің)
негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
25. Кафедра штаты профессорлық-оқытушылық құрамның жұмыс көлеміне және орташа
жылдық педагогикалық жүктемеге қарай айқындалады (әскери және құқық қорғау органдарының
оқу орындарында оқу процесінің ерекшелігін ескере отырып).
26. Кафедра штатына кафедраның меңгерушісі (басшысы), профессорлар, доценттер, аға
оқытушылар, оқытушылар, ассистенттер, оқытушы-стажерлер, оқу-көмекші персонал, сондай-ақ
кафедра жанынан құрылған ғылыми және басқа да құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері
кіреді. Әскери (азаматтық емес) оқу орындарының кафедралары үшін ерекшеліктеріне қарай
басқа да лауазымдар көзделеді.
27. Кафедраны ғылыми дәрежесі және/немесе ғылыми атағы бар меңгеруші (басшы)
басқарады (әскерилерден басқа). Кафедра меңгерушісінің (басшысының) лауазымдық
міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
28. Тиісті мамандықтар бойынша ЖОО-ның білім беру қызметін лицензиялау кезінде
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кафедра бейіні бойынша кемінде 10 штаттық
оқытушы болғанда кафедра ұйымдастырылады. Штаттық оқытушылар санына шаққанда ғылыми
дәрежесі мен ғылыми атағы бар оқытушылардың үлесі кемінде 45 %-ды, педагогикалық
институттарда кемінде 50 %-ды, өнер және мәдени білім беру ұйымдары үшін, оның ішінде
Қазақстан Республикасының құрметті атақтары бар және оларға теңестірілген оқытушылар
кемінде 35 %-ды құрауы тиіс.
Өнер, музыка және мәдениет, туризм мамандықтары бойынша кадрлар дайындауды жүзеге
асыратын кафедралар, сондай-ақ медицина, дене тәрбиесі, сурет және сызу, графика, шетел
тілдері, қазақ тілі, орыс тілі (тілді оқытпайтын ЖОО үшін) кафедралары штаттық
оқытушылар аз болған жағдайда ұйымдастырылуы мүмкін.
29. Бекітілген оқу пәндерінің циклы бойынша кафедралар жалпы білім беретін және
арнайы деп сыныпталады.
30. ЖОО-да Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа да
мүдделі тараптардың арнайы кафедралары ұйымдастырылуы мүмкін.
31. Кафедра жұмысы жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына
сәйкес мамандарды теориялық және практикалық дайындауға бағытталуы тиіс.
32. Кафедра жылдық жұмыс жоспарына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие
жұмысын жүзеге асырады.
Жоғары білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын негізгі талаптар
33. Оқу процесін тиімді ұйымдастыру, білім беру қызметіне тартылған материалдық
активтер мен ресурстарды ұтымды пайдалану үшін институттарда және оларға теңестірілген
ЖОО-да (консерваторияларда, жоғары мектепте, жоғары училищеде) күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алушылардың ең аз контингенті кемінде 960 адам болуы тиіс. Ерекшелікті

күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың саны мемлекеттік тапсырыспен айқындалатын
құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-лары құрайды.
34. Институттар және оларға теңестірілген ЖОО (консерватория, жоғары мектеп,
жоғары училище, құқық қорғау органының академиясы) күндізгі оқу нысаны бойынша білім
алушылардың тиісті контингенті болғанда ғана сырттай оқу нысаны бойынша кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыра алады.
ЖОО-ның күндізгі және сыртқы оқу нысандарындағы студенттердің арақатынасы кемінде
4:1 болуы тиіс.
Бұл ретте, білім алушылардың келтірілген контингенті олардың күндізгі, кешкі және
сырттай оқу нысандарындағы санына қарай айқындалады. Күндізгі оқу нысанының студенттері
1,0, кешкі оқыту нысанының студенттері - 0,5 және сыртқы оқу нысанының студенттері 0,25 коэффициентімен есептеледі.
35. Жоғары білім беру ұйымдарында білім алушылардың контингенті Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес бір білім
алушыға шаққандағы оқу алаңының санитариялық нормаларына сәйкес келуі тиіс.
36. ЖОО-да академиялық лек пен топтың толымдылығын ЖОО-лар дербес айқындайды.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органның ЖОО-ның академиялық легінің толықтығы жыл сайынғы
мемлекеттік білім беру тапсырысына және қызмет ету ерекшеліктеріне қарай айқындалады.
37. Даму мүмкіндіктері шектеулі, оның ішінде мүгедектігі бар азаматтар үшін
олардың дара қажеттіліктерін ескере отырып білім алуына арнайы жағдайлар жасалады.
ЖОО-ның оқу-тәрбие қызметі
38. ЖОО-ға білім алушыларды қабылдау Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен
жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.
39. ЖОО-да жоғары білімі бар кадрлар даярлау мазмұны мен оқыту мерзімдері бойынша
әртүрлі білім бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады.
40. ЖОО-ның оқу-әдістемелік жұмысы:
1) академиялық күнтізбе, жұмыстық оқу жоспарлары мен бағдарламалар әзірлеуді,
элективтік пәндер каталогтарын, силлабустар, пәндер мен мамандықтардың оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеуді;
2) оқу пәндерін оқулықтармен, оқу құралдарымен, есептер жинағымен, кешенді
тапсырмалармен, зертханалық, бақылау, курстық жұмыстар бойынша құралдармен, пәнді оқу
бойынша әдістемелік ұсынымдармен, сондай-ақ ағымдағы, межелік және қорытынды білім
бақылауы, барлық оқу нысандары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау
материалдарымен оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
3) кәсіптік практикалардың барлық түрлерінің бағдарламаларын, сондай-ақ дипломдық
жұмыстарды (жобаларды) жазу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеуді;
4) білім алушылардың оқу материалын меңгеруін арттыратын заманауи білім
технологиялары мен оқыту әдістерін әзірлеуді;
5) ізденіске, талдауға және қызмет нәтижелерін қалыптастыруға қабілеттілігін
дамытуға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
6) оқытушылар мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
бағдарламаларын әзірлеуді қамтиды.
41. Оқу-әдістемелік қызметтің мазмұнын, ұйымдастыру тәсілін және құрылымын
жоспарлауды ЖОО кредиттік оқыту технологиясы негізінде жүзеге асырады.
42. Құқық қорғау органдарына, арнайы мемлекеттік органдарға және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органға бағынысты ЖОО білім саласындағы уәкілетті органмен
келісу арқылы, дайындық деңгейлері мен міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік білім
тапсырысына қарай оқыту технологияларын (дәстүрлі немесе кредиттік) және пәнаралық

байланыстарды айқындайды.
43. Оқу қызметін ұйымдастыру академиялық күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі
негізінде жүзеге асырылады.
Оқу қызметінің құрылымы оқу жоспарларының (үлгілік, жеке, жұмысы) және кәсіптік
оқу бағдарламаларының, оқу жүктемесі көлемінің, академиялық кезеңдер ұзақтығының,
академиялық сабақ түрлерінің, оқу материалы көлемінің негізінде қалыптасады.
Оқудың жұмыс жоспарлары және бағдарламалары жоғары білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім стандарты негізінде әзірленеді.
Білім беру бағдарламалары кәсіптік стандарттар және білім алушылардың құзыреттерін
қалыптастыру негізінде (әскерилерден басқа) әзірленеді.
44. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар, «Әскери іс және қауіпсіздік»
мамандығының топтары бойынша МЖМБС тиіс білім беру деңгейлерінің сәйкес МЖМБС және
оларды әзірлеу құрылымы негізінде әзірленеді, оларды тиісті қызмет салаларының
мемлекеттік органдары бекітеді және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келіседі.
45. Академиялық күнтізбе, мамандықтардың жұмыс оқу жоспарлары мен профессорлықоқытушылық құрамның орташа жылдық педагогикалық жүктемесі ЖОО кеңесінің шешімімен
бекітіледі.
46. Оқытуды дараландыруға бағытталған кредиттік оқыту технологиясының негізгі
қағидаттарын іске асыру мақсатында таңдау бойынша компонент пәндерінің аннотацияланған
тізбесін қамтитын элективті пәндер каталогы жасалады.
47. ЖОО-да оқу жұмысының мынадай негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер,
практикалық (семинарлар), зертханалық, студиялық сабақтар, студенттің өзіндік жұмысы,
курстық, есептік-графикалық жұмыстар, кәсіптік практикалардың барлық түрлері, қорытынды
аттестаттауға дайындық және одан өту.
Бұл ретте дәрістер мен семинарлар, практикалық, студиялық және зертханалық
сабақтар арасындағы кредиттер көлемінің арақатынасын ЖОО үлгілік оқу жоспарына сәйкес
айқындайды.
48. Дәріс сабақтарын өткізуге, студенттердің дипломдық жұмыстарына (жобаларына),
ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілікке профессор, доцент, аға оқытушы лауазымдарын
атқаратын оқытушылар жіберіледі.
49. Дәрістер оқуға және/немесе басқа оқу сабақтарының түрлерін өткізуге ғылыми
қызметкерлер, еңбегі сіңген мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері немесе мамандық бейіні
бойынша кемінде 3 жыл практикалық тәжірибесі бар тәжірибелі мамандар да тартылуы мүмкін.
50. Оқу жұмысының басқа түрлері атқарып отырған лауазымына қарамастан барлық
оқытушылардың педагогикалық жүктемесіне кіруі мүмкін.
51. Оқу жұмысы аудиториялық (дәрістер, семинарлар, практикалық, студиялық және
зертханалық сабақтар) және оқу жұмысының барлық қалған түрлері кіретін аудиториядан тыс
деп бөлінеді.
52. Білім алушылардың жоғары білім беру бағдарламаларын меңгеруі үшін барынша
қолайлы жағдайлар жасай отырып, ЖОО оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын дербес
анықтайды.
Бұл ретте оқу сабақтары инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ғылым,
техника, технологиялар, ақпараттық жүйелердің ең жаңа жетістіктерін пайдалана отырып
және интерактивті нысанда өткізіледі.
53. ЖОО оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын сақтау
шартымен, оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізу тәсілдері мен нысандарын, оқыту
әдістерін таңдау еркіндігіне ие.
54. Жоғары білім берудің білім бағдарламалары пәндердің үш циклын қамтиды: жалпы
білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінделген пәндер циклы, сондайақ қосымша оқыту түрлері (мамандық бойынша кәсіптік практика, дене шынықтыру және т.б.)
және қорытынды аттестаттау.

55. Пәндердің әр циклы практика тізбесі мен мазмұны үлгілік оқу жоспарларында және
типтік оқу бағдарламаларында анықталатын міндетті компонент пәндерінен, сондай-ақ
тізбесі мен мазмұны жұмыстық оқу жоспарларында, жұмыстық оқу бағдарламаларында және
силлабустарда айқындалатын таңдау компоненті пәндерінен тұрады.
Әрбір пән, әдетте, бір академиялық кезең ішінде оқытылады.
56. Оқыту барлық оқу нысандарына бірдей оқу бағдарламалары негізінде жүзеге
асырылады.
57. ЖОО-да оқу процесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе
жоғары білімі бар адамдар үшін жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған оқу
бағдарламалары бойынша ұйымдастырылуы мүмкін.
Бұл жағдайда көлемдерінің жеткіліктігі және білім беру бағдарламасының
сабақтастығы шартымен кредиттерді қайта есептеу және бұрын игерген пәндерді есепке алу
жүзеге асырылады. Оқу ауқымы мен мерзімі транскрипт (дипломға қосымшалар) негізінде
айқындалатын білім алушылардың пререквизиттері ескеріле отырып айқындалады.
Техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар үшін
қысқартылған бағдарламалары бойынша күндізгі нысан бойынша оқу мерзімі кемінде 3 жылды,
жоғары білімі бар тұлғалар үшін кемінде 2 жылды құрайды.
58. Білім алушылардың кәсіптік практикасы мен қорытынды аттестаттауы мемлекеттік
жоғары білімнің жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес академиялық
күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
59. Кәсіптік практика оқыту процесінде алынған теориялық білімдерді бекітуге,
практикалық дағдылар мен құзыреттерді меңгеруге бағытталған.
Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жолдама мерзімі, базасы мен басшысын көрсете
отырып, ЖОО басшысының бұйрығымен ресімделеді.
60. ЖОО әзірлейтін кәсіптік практика бағдарламасы мен базасы мамандық бейініне
(білім бағдарламасына) сәйкес келуі тиіс.
61. ЖОО (құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органның ЖОО-нан басқа) оқу жылы басталғанға дейін 1 айдан
кешіктірмей кәсіптік практиканы ұйымдастыру бойынша үлгілік шарттың нысанына сәйкес
практика базаларымен тиісті шарттар жасайды.
Диплом алды практикаға ғылыми жетекшілікті дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми
жетекшісі жүзеге асырады.
62. Кешкі және сыртқы нысанда білім алушылар мамандығы бойынша жұмыс істеген
жағдайда, кәсіптік практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар ЖОО-ға жұмыс орнынан
анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады.
63. ЖОО білім алушылардың ағымдағы және межелік үлгерімін бақылау және аралық
аттестаттаудан өткізу нысандарын, тәртібі мен мерзімділігін дербес таңдайды.
64. Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу,
аралық аттестаттауды өткізу және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын
жүргізу үшін ЖОО-да офис тіркеуші құрылады.
65. Офис тіркеуші мынадай функцияларды атқарады:
1) білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеуді жүргізеді;
2) академиялық топтар мен лектер құрады;
3) білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіппен тіркейді;
4) білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастырады және
өткізеді;
5) білім алушылардың академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асырады;
6) оқытудың барлық кезеңі ішінде және бүкіл оқыту кезеңінде білім алушылардың
игерген кредиттерін есепке алуды жүргізеді;
7) білім алушылардың транскриптін жазып береді;
8) академиялық ұтқырлықты ұйымдастырады.

66. Оқу процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз ету мақсатында ЖОО-да оқу
және мамандандырылған зертханалар көзделген. Зертхана жабдығы заманауи және бакалаврлар
даярлаудың бағдарламаларына барабар болуы тиіс.
67. ЖОО-ның тәрбие қызметі оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және
тұлғаның кәсіби, әлеуметтік, зияткерлік, адамгершілік, шығармашылық қасиеттері мен
салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған.
68. Оқу және тәрбие қызметі білім алушылар мен профессорлық-оқытушылық құрамының
адамдық қадір-қасиетін өзара құрметтеу негізінде жүзеге асырылады.
69. ЖОО-ның тәрбие қызметі тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспар негізінде жүзеге
асырылады.
70. ЖОО-ның тәрбие жұмысы:
1) білім алушылардың бойында өз бетінше және білікті түрде шешімдер қабылдау мен
біліктілікті жүзеге асыру икемділіктерін қалыптастыру;
2) білім алушылардың бойында патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары
мораль мен адамгершілікті қалыптастыру;
3) білім алушыларды салауатты өмір салтына, қоғамдық іс-шараларға белсенді
қатысуға ынталандыру;
4) кафедра бейіні бойынша білім алушылардың ой-өрісін кеңейтуге, таңдаған
мамандығына құндылық қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар өткізу;
5) жалпы білім беретін орта мектептерде, техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарында білім алушылардың арасында кәсіптік бағдарлау жұмысын жүргізу кіреді.
Білімді бақылау мен бағалау
71. Білім алушылардың білімін бағалау үшін ЖОО-да білім алушылардың білімін
бақылау мен бағалау жүйесі жұмыс істеуі тиіс.
Бақылау мен бағалау жүйесі ЖОО-да ұйымдық-құқықтық нысандарына, оқыту және
бағыныстылық нысандарына қарамастан жұмыс істеуі тиіс.
72. ЖОО-да білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесі түрлі нысандарды
қамтиды: үлгерімді ағымдағы бақылау, білім алушыларды аралық аттестаттау және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау.
73. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау пәннің оқу бағдарламасына сәйкес
ағымдағы сабақтарда оқытушы жүргізетін білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі
тексеруді қамтамасыз етеді.
74. Пәннің оқу бағдарламасы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың алуан
түрлерін айқындайды: ауызша сұрау, жазбаша бақылау, құрамдастырылған бақылау, үй
тапсырмаларын таныстыру, пікірталастар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стадилер,
тестер және т.б.
75. Курстық, есептеу-графикалық және оқу жоспарында көзделген басқа да жұмыс
түрлері емтихан сессиясы басталғанға дейін қорғалып, осы пәннен емтиханға жіберу
қызметін атқаруы тиіс. Осы жұмыс түрлері бойынша бағалаулар пәннен емтиханға жіберу
рейтингісін есептеу кезінде (яғни рейтингілік бақылау жүргізу кезінде) ескерілуі тиіс.
Егер оқу жоспарына сәйкес пән бойынша бақылау нысаны курстық жұмыс (жоба) болып
айқындалса, онда курстық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы жалпы пән бойынша жалпы
қорытынды баға болып табылады.
76. Білім алушылардың әр пәннен оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға жіберу
рейтингісінің бағасынан, емтихан бағасынан құралатын қорытынды бағамен айқындалады,
олардың сомасы қорытынды бақылау бағасын қалыптастырады. Емтиханға жіберу рейтингісінің
бағасы үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы мен межелік бақылау бағасынан құралады.
Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы пәннен қорытынды білім бағасының 60 %-ын құрайды.
77. Үлгерімді ағымдағы бақылау нәтижелерін есепке алуды оқытушы студенттердің жеке
сабақ түрлерін орындау мен тапсыру шамасына қарай силлабусқа сәйкес жүргізеді.
Тапсырмаларды орындау студенттердің сабаққа қатысу және үлгерім журналында, сондай-ақ

ақпараттық жүйедегі білім алушылардың білімін ағымдағы бақылаудың электрондық тізбесінде
тіркеледі.
78. Кешкі және сырттай оқыту нысандарының студенттері емтиханға жіберу рейтингін
барлық тиісті тапсырмаларды орындау шартымен белгіленген кесте бойынша емтихан сессиясы
басталғанға дейін жинайды.
79. Экстернат нысанында білім алушылар ЖОО құрылымдық бөлімшесінің басшысы
бекіткен жеке кесте бойынша емтиханға жіберу рейтингін жинайды.
80. Қорытынды бақылау аралық аттестаттау кезеңінде жүргізіледі. Қорытынды
бақылауды бағалау пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 40 %-ын құрайды.
Қорытынды бағалау білім алушы жіберу рейтингісімен қорытынды бақылаудан оң баға
алған жағдайда ғана есептеледі.
81. Білім алушы жіберу рейтингісінің қорытынды бақылау бағаларына апелляция
жасауға құқығы беріледі. Осы мақсатта университет ректорының бұйрығымен біліктілігі
апелляцияланушы пән бейініне сәйкес келетін оқытушылар құрамынан апелляциялық комиссия
құрылады.
82. Кәсіптік практика қорытындылары бойынша студенттер тиісті кафедраға есеп
тапсырады, оны жетекші мен кеңесші тексереді және кафедра меңгерушісі өкімімен құрылған
комиссия алдында қорғайды. Есепті қорғау нәтижелері бағалаудың белгіленген балдықрейтингілік әріптік жүйесі сараланған сынақпен бағаланады.
Практика бойынша бір жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) баға көрсетілген білімге сәйкес ұсынылған есепті қорғау қорытындылары
бойынша қойылады.
Практика бойынша екі жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) практика базасынан жетекшісінің үлес салмағы қорытынды бағалауда 40
%-ды құрайтын бағасы мен ЖОО барған жетекшінің қорытынды бағалауда 60 %-ды құрайтын
бағасы ескеріле отырып қорытынды баға қойылады.
83. Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, жұмысы туралы теріс
пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер
теориялық оқытумен қатар келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезеңінде
практикаға қайта жіберіледі.
84. Оқу жоспары мен бағдарламалардың барлық талаптарын толық орындаған білім
алушылар қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберіледі.
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – олардың тиісті білім беру деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім.
Қорытынды аттестаттау тиісті мамандықты игеру процесінде білім алушылардың алған
білімдерін, шеберліктерін, дағдылары мен біліктілігін тексеруге бағытталған.
Қорытынды аттестаттау білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартында көзделген нысанда жүргізіледі – жалпы мамандық бойынша тұтастай немесе
жекелеген базалық және/немесе бейіндік пәндер бойынша жалпы мемлекеттік емтихан тапсыру
және дипломдық жоба (жұмыс) қорғау.
85. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауда баға мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының барлық мүшелерінің пікірін және балдық-рейтингілік әріптік жүйе бойынша
игерілген білімді ескере отырып қойылады.
86. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы ғылыми жетекші пікірін, рецензент
пікірін және қорғау нәтижелерін ескере отырып, қойылады.
Қорытынды аттестаттаудың әрбір нысаны бойынша балдық-рейтингілік әріптік жүйе
бойынша жеке баға қойылады.
87. Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша білім алушыға тиісті академиялық
бакалавр дәрежесі тағайындалады және жоғары білім туралы диплом беріледі.
88. Студенттің бір жылғы академиялық үлгерім деңгейі кредиттер мен пән бойынша

қорытынды баға туындылары сомасының оқытудың ағымдағы кезеңі ішіндегі кредиттер сомасына
қатынасы ретінде есептелетін орташа балл (GPA) түрінде айқындалады.
89. Жазғы емтихан сессиясын өткізгеннен кейін факультет деканаттары кейіннен
мәліметтерді офис тіркеушіге жібере отырып топтар, сондай-ақ мамандықтар мен оқыту
курстары бойынша орташа академиялық рейтинг (немесе GPA деңгейі) бойынша студенттер мен
оқу топтарын ранжирлеуді жүргізеді.
90. Офис тіркеушісі факультеттер ұсынған академиялық рейтинг туралы деректерді,
оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелерін қорытындылай отырып, факультеттерді
ранжирлеуді жүргізеді, ЖОО бойынша үздік студенттер мен үздік академиялық топтарды
айқындайды және осы ақпаратты ЖОО-ның веб-сайтына орналастырады.
ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметі
91. ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметі іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеу,
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және инновациялық қызметі (бұдан әрі – ғылымизерттеу жұмысы (ҒЗЖ)) ұйымдастыруға және жүргізуге бағытталған.
Профессорлық-оқытушылық құрам жеке жұмыс жоспарына сәйкес негізгі жұмыс уақытында
өз қызметінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу жұмысын орындайды.
92. ЖОО-ның ғылыми-зерттеу жұмысы:
1) іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеушілік, тәжірибелік-құрастырушылық
жұмыстарды және инновациялық қызмет жүргізуді;
2) ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми зерттеулері мен
шығармашылық қызметі арқылы жаңа білімдерді алуды;
3) жоғары білімді дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеуді және
әзірлеуді;
4) ЖОО оқу процесіне оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу мен енгізуді;
5) ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізуді;
6) өз ғылыми мектептерін қалыптастыруды және дамытуды, ғылыми-педагогикалық
қызметкерлер мен білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді тартуды;
7) әзірлемелерді коммерциялау және ғылымды көп қажет ететін және бәсекеге
қабілетті техника мен технологиялар трансферті;
8) зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын
қорғауды;
9) тартылған қаражат пен инновациялық қызметті пайдалану есебінен зерттеулер мен
әзірлемелердің қаржылық негізін кеңейтуді;
10) білім алушылардың ҒЗЖ-сын ұйымдастыруды және жетекшілік етуді қамтиды.
93. ЖОО-ның ғылыми қызметі мамандар даярлау процесінің қажетті құрамдас бөлігі
болып табылады. Оқу және ғылыми процестер бірлігі:
1) студенттерді республикалық бюджет, басқа бюджеттер, бюджеттен тыс қаржыландыру
көздері есебінен орындалатын ғылыми-зерттеу және жобалық-құрастырушылық жұмыстарға
қатысуға тарту;
2) ғылыми және ғылыми-өндірістік бөлімшелер базасында белсенді оқу жұмысының,
дипломдық және курстық жобалаудың, оқу және өндірістік практиканың, студенттерді
мақсатты даярлаудың және мамандар даярлаудың басқа да әралуан нысандарын жүргізу;
3) оқу және ғылыми процестерді компьютерлендіру, біртұтас ақпараттық ортаны
қалыптастыру және студенттердің информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын игеруі
есебінен қамтамасыз етіледі.
94. Ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруді ғылыми жұмыс жөніндегі проректор (басшының
орынбасары) жүзеге асырады.
Аталған бөлімшелер ҒЗЖ перспективалық және ағымдағы жоспарларын, есептілік
нысандарын әзірлейді, ЖОО ҒЗЖ тізілімін жүргізеді, ғылыми-зерттеу қызмет нәтижелерін
қорытындылайды, оларды жинақтайды.
95. ҒЗЖ орындау нәтижелері бойынша күнтізбелік жоспарда көзделген аралық және

қорытынды есептер жасалады. Есепте мазмұндалған деректердің дұрыстығына ҒЗЖ жетекшілері
мен орындаушылар жауапты болады.
ЖОО қызметін ақпараттық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету
96. ЖОО-ның ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі білім беру қызметін жүзеге
асырудың міндетті шарты болып табылады.
97. ЖОО-ның ақпараттық ресурстары қалыптастырылған идеялар мен білімдерді, әртүрлі
деректерді, олардың жинау әдістері мен құралдарын, ақпарат көздері мен тұтынушылары
арасындағы сақтау мен алмасуды білдіреді.
Ақпараттық ресурстар кез келген тасымалдағыштағы білім беру бағытындағы
(басқарушылық, оқу, ғылыми, оқу-әдістемелік) толық мәтіндік, фактографиялық және
библиографиялық деректер базасын; анықтамалық-іздестіру жүйелерін; оның ішінде дәстүрлі
және электронды кітапханалық каталогтар мен картотекаларды; жергілікті қолжетімділіктегі
электронды ресурстарды; білім беруші ақпаратты жасауды, сақтауды және пайдалануды
қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдарды; ақпаратты тарату арналарын; білім беру
мақсатты ретінде пайдаланылатын коммуникация құралдарын қамтиды.
98. Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады және
оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетті, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік
құқықтық актілерді қамтиды.
Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру білім алушылардың
электронды кітапханаларда орналастыратын халықаралық дереккөздерді қоса алғанда,
кітапхана қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетке,
оқу, ғылыми, ақпараттық деректер базасына еркін қол жеткізумен қамтамасыз етіледі.
Оқу және ғылыми әдебиеттер қоры келтірілген студенттер контингентіне қатынасы
бойынша оқытудың толық циклында басылымның кемінде 140 бірлігін құрауы тиіс. Бұл ретте
қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілі бойынша білім алушылар контингентіне
барабар болуы тиіс. Кітапхана қоры әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша
соңғы 5 жылда шығарылған, жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша –
соңғы 10 жылда шығарылған негізгі оқу әдебиетінен тұрады. Цифрлы тасымалдағыштардағы оқу
әдебиеттерімен қамтылу мамандықтың оқу жоспарының базалық және бейіндік пәндерінің
(әскери мамандықтардан басқа) кемінде 40 %-ын құрайды.
99. Оқу-әдістемелік әдебиеттерге оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік құралдар,
дидактикалық, көрнекі құралдар, оқу-әдістемелік әзірлемелер – пәнді оқыту бойынша
әдістемелік нұсқаулықтар немесе ұсынымдар, зертханалық, курстық, дипломдық және басқа да
жазба жұмыс түрлерін орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтар, оқу пәндері бойынша
анықтамалық құралдар мен басылымдар жатады.
100. ЖОО кітапханасының ғылыми қоры мамандарды даярлау бағыттары мен
мамандықтарына сәйкес келетін зерттеу саласын қамтитын монографиялық, ғылыми және
ғылыми-өндірістік сипаттағы кітаптар тізбесін қамтиды.
Ғылыми қорға, сондай-ақ энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар,
түсініктемелер, бағдарлама бойынша оқытылатын әдеби шығармалар, нормативтік құқықтық
актілер, мерзімді басылымдар, оның ішінде білім беру ұйымдарының хабаршылары, ғылыми
еңбектердің, оқыту бейініне сәйкес келетін халықаралық конференциялардың жинақтары
кіреді.
101. Оқу әдебиетінің өз басылымдары оқу құралдарын, оқу-әдістемелік құралдарды
қамтиды.
Әдістемелік әдебиеттің өз басылымдары әдістемелік ұсыныстарды, оқу пәндерін оқыту,
игеру, оқу жұмыстарының жекелеген түрлерін орындау бойынша нұсқаулар мен құралдарды
қамтиды.
102. ЖОО оқу-ғылыми ақпараттық активтерін жинау, жинақтау, сақтау, шығару
процестері білім беру ұйымдары кітапханаларының жұмысы жөніндегі әдістемелік
материалдарға сәйкес жүзеге асырылады.

103. Арнайы мемлекеттік органдардың оқу орындарын (әскери) қоспағанда, ЖОО-ларда
интернет ресурсты, ақпараттық-білім порталын, оқытудың кредиттік технологиясын
қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ЖОО жергілікті желілерінде орналасқан
ақпараттық-білім ресурстарының жиынтығын және ЖОО-ның кез келген компьютерінен
Интернетке жолақты және жоғары жылдамдықта барлық ақпараттық ресурстарға қол
жетімділікті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тармақталған компьютерлік желіні қамтитын
жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы құрылуы тиіс.
104. Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету білім алушылардың өзіндік
жұмысына дәйекті ден қоюды күшейте отырып жүзеге асырылады.
105. Тиісті дәрісханалық және зертханалық базалардың, оқу кабинеттерінің, спорт
залдарының және оның қызметін қамтамасыз ететін және оған меншік, шаруашылық жүргізу
немесе жедел басқару құқығында тиесілі шеберханалар мен басқа да үй-жайлардың болуы ЖОО
қызметінің міндетті шарты болып табылады.
106. ЖОО-ның екі ауысымнан оқыту нысандары бойынша оқу сабақтарын жүргізу үшін
қажетті дәрісханалық қоры мен қосалқы үй-жайлары болуы тиіс.
107. Білім беру оқу бағдарламаларын іске асыру үшін ЖОО-ның арнайы мақсаттағы оқу
кабинеттері (компьютерлік сыныптар, лингафонды кабинеттер және басқа), сондай-ақ
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу-ғылыми процесті сапалы
жүзеге асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тапсырмалардың әралуан түрлерімен,
бағдарламалық құралдармен, оқу жұмыс жоспарларымен және бағдарламалармен, оқуәдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларымен және басқа да құжаттамалармен
қамтамасыз етілген заманауи оқу-зертханалық жабдықтары болуы тиіс.
108. Ғимараттың оқу алаңы, дәрісхана қоры, оқу және ғылыми зертханалар, оқу
кабинеттері, спорт залдары, кітапханалар, шеберханалар мен ЖОО-ның қызметін қамтамасыз
ететін басқа да үй-жайлары қолданыстағы санитариялық нормалар мен қағидалар талаптарын
қанағаттандыруы тиіс.
109. Бір студентке оқу алаңының нормасы ЖОО типіне байланысты белгіленеді және
2
кемінде 6 м болуы тиіс.
110. Үй-жай алаңдары үй-жай мақсаттылығына байланысты, оқу сабақтарының түрлеріне,
студенттер мен қызметкерлер санына, оқу сабақтарының ауысымдылығына сәйкес белгіленеді.
Студенттердің есептік саны күндізгі оқу нысаны студенттерінің ең көп саны бойынша
және сырттай оқу нысаны студенттерінің 10 % саны бойынша қабылданады.
111. Спорт залдарының жалпы алаңы (олардың жанындағы қосалқы ғимараттарды,
2
бассейндер мен жеңіл атлетикалық манеждерді есептемегенде) бір студентке кемінде 1,0 м
қабылдануы тиіс.
112. Білім беру мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін ЖОО-да техникалық
ресурстардың әралуан түрі болуы тиіс: зертханалық құрал-жабдықтар, қондырғылар,
тетіктер, стендтер, өлшеу құралдары, оқу және зерттеу мақсаттарында қолданылатын
макеттер мен бұйым модельдері, эксперименталдық үлгілер, материалдар, компьютерлік және
өзге де есептеуіш техника бағдарламалық құралдар.
113. Техникалық ресурстар құрылымы, құрамы мен саны оқу процесі мен басқа да
барлық процестерді және ЖОО жарғылық қызметін жалпыға міндетті жоғары білім берудің
мемлекеттік стандарттарына, оқу жұмыс жоспарларына, пәндердің оқу жұмыс
бағдарламаларына, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларына және
басқа да құжаттамаға сәйкес сапалы жүзеге асыруды міндетті қамтамасыз етумен анықталады.
114. ЖОО-ның білім алушылар контингенті мен айқындалатын мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша айқындалатын мөлшерден кем емес оқыту құнына қарай, білім алу
жағдайларын қамтамасыз ететін қаржылық ресурстары болады.
115. Қаржылық ресурстар көздері білім беру және ғылыми гранттардан алынған
бюджеттік қаражат, ақылы негізде білім беруден, ғылыми және басылым өнімдерін сатудан
түсетін қаражат, демеушілік көмек және Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін жүзеге асырудан
алынған өзге де көздері болады.
116. ЖОО-лардың білім беру қызметіне арналған шығыстары мамандар даярлаудың
бағыттары, оқыту нысандары (күндізгі, кешкі, сырттай), тиісті нормативтік құжаттардағы
білім беруге арналған шығыстарды айқындайтын ақшалар және заттай нормалар бөлінісінде
студенттер контингентіне қарай айқындалады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бiлiм туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - «Білім туралы» Заң) сәйкес меншік нысаны
мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары
қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жоғары оқу орындарының мынадай
түрлерінде: ұлттық зерттеу, зерттеу университеттерінде, ұлттық жоғары оқу орындарында,
университеттерде, академияларда беріледі.
Жоғары оқу орындарын жіктеу критерийлерін білім саласындағы уәкілетті
орган бекітеді.
3. Жоғары оқу орындарының негізгі міндеті – ұлттық және жалпы адами құндылықтар,
ғылыми және практикалық жетістіктер негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына
бағытталған білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін қажетті жағдайларды жасау арқылы
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау.
4. Жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына, білім беру және ғылым қызметін регламенттейтін «Білім
туралы», «Ғылым туралы» Заңдарына, сондай-ақ осы Қағидалар мен оның негізінде әзірленген
ЖОО жарғысына сәйкес жүзеге асырады.
4-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген
лицензияның негізінде жүзеге асырады.
Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
4-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 4-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің
тәртібі
5. ЖОО-ны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және ЖОО
жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
6. ЖОО-ны тікелей басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына

сәйкес қызметке тағайындалатын (сайланатын) және қызметтен босатылатын ректор (басшы)
жүзеге асырады.
7. ЖОО ректорының (басшысының) саны мен функционалдық бағыты Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленетін орынбасарлары – проректорлары болады.
8. ЖОО ректоры (басшысы) ЖОО атынан сенімхатсыз әрекет етеді, барлық органдарда
оның мүдделерін білдіреді, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
ЖОО мүлкін басқарады, шарттар жасайды, сенімхаттар береді, банк шоттарын ашады және өзге
де мәмілелер жасайды, барлық қызметкерлерге, оқытушылар мен білім алушыларға міндетті
бұйрықтар мен өкімдер шығарады.
9. Ректор (басшы) өзіне берілген құқықтар шегінде қаржы, экономикалық, өндірістікшаруашылық қызмет мәселелерін шешеді.
10. Мемлекеттік ЖОО ректоры Қазақстан Республикасының заңнамасында және ЖОО
жарғысында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді.
Мемлекеттік емес ЖОО ректоры оның өкілеттіктер шеңберін, тағайындалу (сайлау) және
лауазымнан босату тәртібін айқындайтын құрылтайшылардың жалпы жиналысына есеп береді.
11. Ректордың кандидатурасы білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагогика
қызметкерлері және оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік
сипаттамаларына (бұдан әрі – лауазымдардың біліктілік сипаттамалары) сәйкес келуі тиіс.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-ларында оқу орнының бастығы лауазымдары тиісті мемлекеттік
орган бекітетін лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келуі
тиіс.
12. Ректор (басшы) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС)
талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
13. ЖОО-ларда алқалық басқару органдары құрылады. ЖОО-ның алқалық басқару
нысандары ғылыми, байқау немесе қамқоршылық кеңес бола алады, олардың қызметі Қазақстан
Республикасының заңнамасымен регламенттеледі.
14. ЖОО құрылымын өзі дербес айқындайды және бекітеді. Құқық қорғау органдарының,
арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы мемлекеттік органның ЖООларында құрылымды тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
Бұл ретте құрылымдық бөлімшелер ЖОО қызметінің барлық түрлерін қамтиды.
15. ЖОО өзінің құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерін дербес әзірлейді және
бекітеді, онда олардың қызметінің негізгі бағыттары, ЖОО-ны басқарудың ұйымдық
құрылымында құрылымдық бөлімшеге оның мәртебесін әкімшілік-құқықтық бекіту бойынша
талаптар айқындалады.
16. Білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагог қызметкерлер мен оларға
теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес ЖОО
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын дербес әзірлейді және бекітеді, онда олардың
лауазымға тағайындалу және лауазымнан босатылу тәртібі, құқықтары, міндеттері,
өкілеттіктері мен жауапкершіліктері айқындалады.
17. Штаттық кестені ЖОО дербес айқындайды және оны ректор жыл сайын бекітеді.

Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-да штаттық кестені тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
18. ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелері өз қызметін осы Қағидалар, ЖОО жарғысы
негізінде жүзеге асырады, ал олардың санын аталған ЖОО мамандықтарының, білім беру
бағдарламаларының тізбесіне, сондай-ақ білім алушылар мен оқытушылардың санына қарай
кеңес белгілейді.
19. Факультет бір немесе бірнеше мәндес мамандықтар бойынша оқытуды жүзеге
асыратын ЖОО-ның негізгі оқу, ғылыми және әкімшілік құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
20. Факультет күндізгі, кешкі, сыртқы және экстернат нысанында мамандар даярлауды
жүзеге асырады.
21. Факультет жұмысын басқаруды ғылыми дәрежесі мен атағы (әскериден басқа) бар
факультет деканы (басшысы) жүзеге асырады. Деканның кандидатурасы педагог қызметкерлер
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Факультет басшысының лауазымдық міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен айқындалады.
22. Факультет деканы (басшысы) ЖОО-ның қабылдау және аттестаттау комиссиясының
мүшесі болып табылады.
23. ЖОО-лар факультет туралы өз ережелерін әзірлейді және бекітеді. Факультет
деканы (басшысы) жанынан және оның төрағалық етуімен өз жұмысын ЖОО кеңесі бекіткен
қағидаларға сәйкес ұйымдастыратын факультет кеңесі ұйымдастырылуы мүмкін.
24. Кафедра бір немесе бірнеше мәндес пәндер бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми
жұмысты, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүзеге асыратын ЖОО-ның (факультеттің)
негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
25. Кафедра штаты, профессорлық-оқытушылық құрамның жұмыс көлеміне және орташа
жылдық педагогикалық жүктемеге қарай айқындалады (әскери және құқық қорғау органдарының
оқу орындарында оқу процесінің ерекшелігін ескере отырып).
26. Кафедра штатына кафедраның меңгерушісі (басшысы), профессорлар, доценттер, аға
оқытушылар, оқытушылар, ассистенттер, оқытушы-стажерлер, оқу-көмекші персонал, сондай-ақ
кафедра жанынан құрылған ғылыми және басқа да құрылымдық бөлімшелер кіреді. Әскери
(азаматтық емес) оқу орындарының кафедралары үшін ерекшеліктеріне қарай басқа да
лауазымдар көзделеді.
27. Кафедраны ғылыми дәрежесі және/немесе ғылыми атағы бар меңгеруші (басшы)
басқарады (әскерилерден басқа). Кафедра меңгерушісінің (басшысының) лауазымдық
міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
28. Тиісті мамандықтар бойынша ЖОО-ның білім беру қызметін лицензиялау кезінде
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кафедра бейіні бойынша (құқық қорғау
органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан және қорғаныс саласындағы мемлекеттік
органнан басқа) кемінде 10 штаттық оқытушы болғанда кафедра ұйымдастырылады. Штаттық
оқытушылар санына шаққанда ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы бар оқытушылардың үлесі
кемінде 45 %-ды педагогикалық институттарда кемінде 50 %-ды өнер және мәдени білім беру
ұйымдары үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының құрметті атақтары бар және оларға
теңестірілген оқытушылар кемінде 35 %-ды құрауы тиіс.
Өнер, музыка және мәдениет, туризм мамандықтары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге
асыратын кафедралар, сондай-ақ медицина, дене тәрбиесі, сурет және сызу, графика, шетел
тілдері, қазақ тілі, орыс тілі (тілді оқытпайтын ЖОО үшін) кафедралары штаттық
оқытушылар аз болған жағдайда ұйымдастырылуы мүмкін.
29. Бекітілген оқу пәндерінің циклы бойынша кафедралар жалпы білім беретін және
арнайы болып сыныпталады.
30. ЖОО-да Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа да
мүдделі тараптардың арнайы кафедралары ұйымдастырылуы мүмкін.
31. Кафедра жұмысы жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына

сәйкес мамандарды теориялық және практикалық дайындауға бағытталуы тиіс.
32. Кафедра жылдық жұмыс жоспарына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие
жұмысын жүзеге асырады.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын
негізгі талаптар
33. Оқу процесін тиімді ұйымдастыру, материалдық активтер мен ресурстарды
ұтымды пайдалану, университеттер мен академияларда білім беру қызметіне тартылған
күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың ең аз контингенті кемінде 2100 және 700
адам сәйкес болуы қажет. Ерекшелікті күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың саны
мемлекеттік тапсырыспен айқындалатын құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік
органдардың және қорғаныс саласындағы мемлекеттік органның ЖОО құрайды.
34. Білім алушылардың келтірілген контингенті олардың күндізгі, кешкі және сырттай
оқу нысандары бойынша санына қарай айқындалады.
ЖОО-ның күндізгі және сыртқы оқу нысандарындағы студенттердің арақатынасы кемінде
4:1 болуы тиіс.
Құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органнан орындары үшін білім алушылардың контингентінің сандық
құрамының қатынасы тиісті органның бірінші басшысымен анықталады.
35. Білім алушылардың контингенті білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына сәйкес бір білім алушыға шаққандағы оқу алаңының санитарлық нормаларына сай
келуі тиіс.
36. ЖОО-да академиялық топтың толымдылығын білім беру ұйымдары дербес айқындайды.
Құқық қорғау органдары, арнайы мемлекеттік органдары және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-ның академиялық тобының толықтығы жыл сайынғы мемлекеттік білім
беру тапсырысына және қызмет ету ерекшеліктеріне қарай айқындалады.
37. Даму мүмкіндіктері шектеулі азаматтар, оның ішінде мүгедектерге жеке
қажеттілігін ескере отырып білім алуына арнайы жағдайлар жасалады.
ЖОО-ның оқу-тәрбие қызметі
38. ЖОО-ға білім алушыларды қабылдау Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес конкурстық
негізде жүзеге асырылады.
39. ЖОО-да жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар дайындау
мазмұны мен оқыту мерзімдері бойынша әртүрлі білім бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
Ұлттық зерттеу, зерттеу университеттерінде оқыту күндізгі нысанда ғана жүзеге
асырылады.
40. ЖОО-ның оқу-әдістемелік жұмысы:
1) академиялық күнтізбе, жұмыстық оқу жоспарлары мен бағдарламалар әзірлеуді,
элективтік пәндер каталогтарын, силлабустар, пәндер мен мамандықтардың оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеуді;
2) оқу пәндерін оқулықтармен, оқу құралдарымен, есептер жинағымен, кешенді
тапсырмалармен, зертханалық, бақылау, курстық жұмыстар бойынша құралдармен, пәнді оқу
бойынша әдістемелік ұсынымдармен, сондай-ақ ағымдағы, межелік және қорытынды білім
бақылауы, барлық оқу нысандары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау
материалдарымен оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
3) кәсіптік практикалардың барлық түрлерінің бағдарламалары, сондай-ақ дипломдық
жұмыстарды (жобаларды) жазу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеуді;
4) білім алушылардың оқу материалын меңгеруін арттыратын заманауи білім
технологиялары мен оқыту әдістерін әзірлеуді;
5) ізденіске, талдауға және қызмет нәтижелерін қалыптастыруға қабілеттілігін
дамытуға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;

6) оқытушылар мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
бағдарламаларын әзірлеуді қамтиды.
41. Оқу-тәрбие қызметінің мазмұнын жоспарлауды, ұйымдастыру тәсілін, құрылымын
кредиттік оқыту технологиясы негізінде ЖОО жүзеге асырады.
42. Құқық қорғау органдарына, арнаулы мемлекеттік органдарға және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдары білім саласындағы уәкілетті органмен келісу арқылы, дайындық деңгейлері мен
міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік білім тапсырысына қарай оқыту технологияларын
(дәстүрлі немесе кредиттік) және пәнаралық байланыстарды айқындайды.
43. Оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыру академиялық күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі
негізінде жүзеге асырылады.
Оқу-тәрбие қызметінің құрылымы оқу жоспарларының (үлгілік, жеке, жұмысшы) және
кәсіптік оқу бағдарламаларының, оқу жүктемесі көлемінің, академиялық кезеңдер
ұзақтығының, академиялық сабақ түрлерінің, оқу материалы көлемінің негізінде
қалыптасады.
44. Ұлттық зерттеу және зерттеу университеттері уәкілетті органның ұсынысы
бойынша, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен даму бағдарламаларына сәйкес қызмет
етеді.
Ұлттық зерттеу және зерттеу университеттерінің даму бағдарламаларын қарау және
Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу тәртібін білім саласындағы уәкілетті орган
бекітеді.
Ұлттық зерттеу университеттері және зерттеу университеттері Қазақстан
Республикасының экономика салаларын дамытудың басым бағыттары бойынша іргелі және
қолданбалы зерттеулерге негізделген білім бағдарламаларын дербес әзірлейді.
45. Білім беру бағдарламалары кәсіптік стандарттар және білім алушылардың
біліктілік (әскерилерден басқа) қалыптастыру қағидаттары негізінде әзірленеді.
46. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар, «Әскери іс және қауіпсіздік»
мамандығының топтары бойынша МЖМБС тиіс білім беру деңгейлерінің сәйкес МЖМБС және
оларды әзірлеу құрылымы негізінде әзірленеді, оларды тиісті қызмет салаларының
мемлекеттік органдары бекітеді және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келіседі.
47. Академиялық күнтізбе, мамандықтардың жұмыс оқу жоспарлары мен профессорлықоқытушылық құрамның орташа жылдық педагогикалық жүктемесі ЖОО кеңесінің шешімімен
бекітіледі.
48. Оқытуды дараландыруға бағытталған кредиттік оқыту технологиясының негізгі
қағидаттарын іске асыру мақсатында таңдау бойынша компонент пәндерінің аннотацияланған
тізбесін қамтитын элективті пәндер каталогы жасалады.
49. ЖОО-да оқу жұмысының мынадай негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер,
практикалық (семинарлар), зертханалық, студиялық сабақтар, студенттің өзіндік жұмысы,
курстық, есептік-графикалық жұмыстар, кәсіптік практикалардың барлық түрлері, қорытынды
аттестаттауға дайындық және одан өту.
Дәрістер мен семинарлар, практикалық, студиялық және зертханалық сабақтар
арасындағы кредит көлемінің арақатынасын ЖОО үлгілік оқу жоспарына сәйкес анықтайды.
50. Дәріс сабақтарын өткізуге, студенттердің дипломдық жұмыстарына (жобаларына),
ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілікке профессор, доцент, аға оқытушы лауазымдарын
атқаратын оқытушылар жіберіледі.
51. Дәрістер оқуға және/немесе басқа оқу сабақтарының түрлерін өткізуге ғылыми
қызметкерлер, еңбегі сіңген мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері немесе мамандық бейіні
бойынша кемінде 3 жыл практикалық тәжірибесі бар тәжірибелі мамандар да тартылуы мүмкін.
52. Оқу жұмысының басқа түрлері атқарып отырған лауазымына қарамастан барлық
оқытушылардың педагогикалық жүктемесіне кіруі мүмкін.
53. Оқу жұмысы аудиториялық (дәрістер, семинарлар, практикалық, студиялық және

зертханалық сабақтар) және аудиториядан тыс деп бөлінеді, оған оқу жұмысының барлық
қалған түрлері кіреді.
54. Білім алушылардың жоғары білім беру бағдарламаларын меңгеруі үшін барынша
қолайлы жағдайлар жасай отырып, ЖОО оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын дербес
анықтайды.
Бұл ретте оқу сабақтары инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ғылым,
техника, технологиялар, ақпараттық жүйелердің ең жаңа жетістіктерін пайдалана отырып
және интерактивті нысанда өткізіледі.
55. ЖОО оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын сақтау
шартымен, оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізу тәсілдері мен нысандарын, оқыту
әдістерін таңдау еркіндігіне ие.
56. Жоғары білім берудің білім бағдарламалары пәндердің үш циклын қамтиды: жалпы
білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінделген пәндер циклы, сондайақ қосымша оқыту түрлері (мамандық бойынша кәсіптік практика, дене шынықтыру және т.б.)
және қорытынды аттестаттау.
57. Пәндердің әр циклы практика тізбесі мен мазмұны үлгілік оқу жоспарларында және
типтік оқу бағдарламаларында анықталатын міндетті компонент пәндерінен, сондай-ақ
тізбесі мен мазмұны жұмыстық оқу жоспарларында, жұмыстық оқу бағдарламаларында және
силлабустарда айқындалатын таңдау компоненті пәндерінен тұрады.
Әрбір пән, әдетте, бір академиялық кезең ішінде оқытылады.
58. Оқыту барлық оқу нысандарына бірдей оқу бағдарламалары негізінде жүзеге
асырылады.
59. ЖОО-да оқу процесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе
жоғары білімі бар адамдар үшін жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған оқу
бағдарламалары бойынша ұйымдастырылуы мүмкін.
Бұл жағдайда көлемдерінің жеткіліктігі және білім беру бағдарламасының
сабақтастығы шартымен кредиттерді есептеу және бұрын игерген пәндерді есепке алу жүзеге
асырылады. Оқу ауқымы мен мерзімі транскрипт (дипломға қосымшалар) негізінде
айқындалатын білім алушылардың пререквизиттері ескеріле отырып айқындалады.
Техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар үшін
қысқартылған бағдарламалары бойынша күндізгі нысан бойынша оқу мерзімі кемінде 3 жылды,
жоғары білімі бар тұлғалар үшін кемінде 2 жылды құрайды.
60. Білім алушылардың кәсіптік практикасы мен қорытынды аттестаттауды мемлекеттік
жоғары білімнің жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес академиялық
күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
Кәсіптік практика оқыту процесінде алынған теориялық білімдерді бекітуге,
практикалық дағдылар мен құзыреттерді меңгеруге бағытталған.
61. ЖОО әзірлеген кәсіптік практика бағдарламасы мен базасы мамандық бейініне
(білім бағдарламасына) сәйкес келуі тиіс.
62. ЖОО (құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органның ЖОО-нан басқа) оқу жылы басталғанға дейін 1 айдан
кешіктірмей кәсіптік практиканы ұйымдастыру бойынша үлгілік шарттың нысанына сәйкес
практика базаларымен тиісті шарттар жасайды.
63. Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жолдама мерзімі, базасы мен басшысын
көрсете отырып, ЖОО басшысының бұйрығымен рәсімделеді.
Диплом алды практикаға ғылыми жетекшілікті дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми
жетекшісі жүзеге асырады.
64. Кешкі және сыртқы нысанда білім алушылары мамандығы бойынша жұмыс істеген
жағдайда, кәсіптік практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар ЖОО-ға жұмыс орнынан
анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады.
65. ЖОО білім алушылардың ағымдағы және межелік үлгерімін бақылау және аралық

аттестаттаудан өткізу нысандарын, тәртібі мен мерзімділігін дербес таңдайды.
66. Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу,
аралық аттестаттауды өткізу және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын
жүргізу үшін ЖОО-да офис тіркеуші құрылады.
Тіркеу қызметінің жұмыс ережелері мен құрылымын ЖОО дербес анықтайды.
67. Офис тіркеуші мынадай функцияларды атқарады:
1) білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеуді жүргізеді;
2) академиялық топтар мен лектер құрады;
3) білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіппен тіркейді;
4) білім алушыларды аралық және қорытынды аттестатталуын ұйымдастырады және
өткізеді;
5) білім алушылардың академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асырады;
6) оқытудың барлық кезеңі ішінде және бүкіл оқыту кезеңінде білім алушылардың
игерген кредиттерін есепке алуды жүргізеді;
7) білім алушылардың транскриптін жазып береді;
8) академиялық ұтқырлықты ұйымдастырады.
68. Оқу процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз ету мақсатында ЖОО-да оқу
және мамандандырылған зертханалар көзделген. Зертхана жабдығы заманауи және бакалаврлар
даярлаудың бағдарламаларына барабар болуы тиіс.
69. ЖОО-ның тәрбие қызметі оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және
тұлғаның кәсіби, әлеуметтік, зияткерлік, адамгершілік, шығармашылық қасиеттері мен
салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған.
70. Оқу және тәрбие қызметі білім алушылар мен профессорлық-оқытушылық құрамының
адамдық қадір-қасиетін өзара құрметтеу негізінде жүзеге асырылады.
71. ЖОО-ның тәрбие қызметі тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспар негізінде жүзеге
асырылады.
ЖОО-ның тәрбие жұмысы:
1) білім алушылардың бойында өз бетінше және білікті түрде шешімдер қабылдау мен
біліктілікті жүзеге асыру икемділіктерін қалыптастыру;
2) білім алушылардың бойында патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары
мораль мен адамгершілікті қалыптастыру;
3) білім алушыларды салауатты өмір салтына, қоғамдық іс-шараларға белсенді
қатысуға ынталандыру;
4) кафедра бейіні бойынша білім алушылардың ой-өрісін кеңейтуге, таңдаған
мамандығына құндылық қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар өткізу;
5) жалпы білім беретін орта мектептерде, техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарында білім алушылардың арасында кәсіптік бағдарлау жұмысын жүргізу кіреді.
Білімді бақылау мен бағалау
72. Білім алушылардың білімін бағалау үшін ЖОО-да білім алушылардың білімін
бақылау мен бағалау жүйесі жұмыс істеуі тиіс.
Бақылау мен бағалау жүйесі ЖОО-да ұйымдық-құқықтық нысандарына, оқыту және
бағыныстылық нысандарына қарамастан жұмыс істеуі тиіс.
73. ЖОО-да білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесі түрлі нысандарды
қамтиды: үлгерімді ағымдағы бақылау, білім алушыларды аралық аттестаттау және
қорытынды мемлекеттік аттестаттау.
74. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау пәннің оқу бағдарламасына сәйкес
ағымдағы сабақтарда оқытушы жүргізетін білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі
тексеруді қамтамасыз етеді.
75. Пәннің оқу бағдарламасы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың алуан
түрлерін айқындайды: ауызша сұрау, жазбаша бақылау, құрамдастырылған бақылау, үй
тапсырмаларын таныстыру, пікірталастар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стадилер,

тестер және т.б.
76. Курстық, есептеу-графикалық және оқу жоспарында көзделген басқа да жұмыс
түрлері емтихан сессиясы басталғанға дейін қорғалып, осы пәннен емтиханға жіберу
қызметін атқаруы тиіс. Осы жұмыс түрлері бойынша бағалаулар пәннен емтиханға жіберу
рейтингісін есептеу кезінде (яғни рейтингілік бақылау жүргізу кезінде) ескерілуі тиіс.
Егер оқу жоспарына сәйкес пән бойынша бақылау нысаны курстық жұмыс (жоба) болып
қана айқындалса, онда курстық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы жалпы пән бойынша жалпы
қорытынды баға болып табылады.
77. Білім алушылардың әр пәннен оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға жіберу
рейтингісінің бағасынан, емтихан бағасынан құралатын қорытынды бағамен айқындалады,
олардың сомасы қорытынды бақылау бағасын қалыптастырады. Емтиханға жіберу рейтингісінің
бағасы үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы мен межелік бақылау бағасынан құралады.
Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы пәннен қорытынды білім бағасының 60 %-ын құрайды.
78. Үлгерімді ағымдағы бақылау нәтижелерін есепке алуды оқытушы студенттердің жеке
сабақ түрлерін орындау мен тапсыру шамасына қарай силлабусқа сәйкес жүргізеді.
Тапсырмаларды орындау студенттердің сабаққа қатысу және үлгерім журналында, сондай-ақ
ақпараттық жүйедегі білім алушылардың білімін ағымдағы бақылаудың электрондық тізбесінде
тіркеледі.
79. Кешкі және сырттай оқыту нысандарының студенттері емтиханға жіберу рейтингін
барлық тиісті тапсырмаларды орындау шартымен белгіленген кесте бойынша емтихан сессиясы
басталғанға дейін жинайды.
80. Экстернат нысанында білім алушылар ЖОО құрылымдық бөлімшесінің басшысы
бекіткен жеке кесте бойынша емтиханға жіберу рейтингін жинайды.
81. Қорытынды бақылау аралық аттестаттау кезеңінде жүргізіледі. Қорытынды
бақылауды бағалау пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 40 %-ын құрайды.
Қорытынды бағалау білім алушы жіберу рейтингісімен қорытынды бақылаудан оң баға
алған жағдайда ғана есептеледі.
82. Білім алушы жіберу рейтингісінің қорытынды бақылау бағаларына апелляция
жасауға құқығы беріледі. Осы мақсатта университет ректорының бұйрығымен біліктілігі
апелляцияланушы пән бейініне сәйкес келетін оқытушылар құрамынан апелляциялық комиссия
құрылады.
83. Кәсіптік практика қорытындылары бойынша студенттер тиісті кафедраға есеп
тапсырады, оны жетекші мен кеңесші тексереді және кафедра меңгерушісі өкімімен құрылған
комиссия алдында қорғайды. Есепті қорғау нәтижелері бағалаудың белгіленген балдықрейтингілік әріптік жүйесі сараланған сынақпен бағаланады.
Практика бойынша бір жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) баға көрсетілген білімге сәйкес ұсынылған есепті қорғау қорытындылары
бойынша қойылады.
Практика бойынша екі жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) практика базасынан жетекшісінің үлес салмағы қорытынды бағалауда 40
%-ды құрайтын бағасы мен ЖОО барған жетекшінің қорытынды бағалауда 60 %-ды құрайтын
бағасы ескеріле отырып қорытынды баға қойылады.
84. Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, жұмысы туралы теріс
пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер
теориялық оқытумен қатар келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезеңінде
практикаға қайта жіберіледі.
85. Оқу жоспары мен бағдарламалардың барлық талаптарын толық орындаған білім
алушылар қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберіледі.
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – олардың тиісті білім беру деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім.

Қорытынды аттестаттау тиісті мамандықты игеру процесінде білім алушылардың алған
білімдерін, шеберліктерін, дағдылары мен біліктілігін тексеруге бағытталған.
Қорытынды аттестаттау білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартына көзделген нысанда жүргізіледі жалпы мамандық бойынша тұтастай немесе
жекелеген базалық және/немесе бейіндік пәндер бойынша жалпы мемлекеттік емтихан тапсыру
және дипломдық жоба (жұмыс) қорғау.
86. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауда баға мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының барлық мүшелерінің пікірін және балдық-рейтингілік әріптік жүйе бойынша
игерілген білімді ескере отырып қойылады.
87. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы ғылыми жетекші пікірін, рецензент
пікірін және қорғау нәтижелерін ескере отырып, қойылады.
Қорытынды аттестаттаудың әрбір нысаны бойынша балдық-рейтингілік әріптік жүйе
бойынша жеке баға қойылады.
88. Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша білім алушыға тиісті академиялық
бакалавр дәрежесі тағайындалады және жоғары білім туралы диплом беріледі.
89. Студенттің бір жылғы академиялық үлгерім деңгейі кредиттер мен пән бойынша
қорытынды баға туындылары сомасының оқытудың ағымдағы кезеңі ішіндегі кредиттер сомасына
қатынасы ретінде есептелетін орташа балл (GPA) түрінде айқындалады.
90. Жазғы емтихан сессиясын өткізгеннен кейін факультет деканаттары кейіннен
мәліметтерді офис тіркеушіге жібере отырып топтар, сондай-ақ мамандықтар мен оқыту
курстары бойынша орташа академиялық рейтинг (немесе GPA деңгейі) бойынша студенттер мен
оқу топтарын ранжирлеуді жүргізеді.
91. Офис тіркеушісі факультеттер ұсынған академиялық рейтинг туралы деректерді,
оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелерін қорытындылай отырып, факультеттерді
ранжирлеуді жүргізеді, ЖОО бойынша үздік студенттер мен үздік академиялық топтарды
айқындайды және осы ақпаратты ЖОО-ның веб-сайтына орналастырады.
ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметі
92. Ғылыми-зерттеу қызметі білім мен ғылымның ықпалдасуын қамтамасыз етуге, осы
негізде ғылыми-білім беру процесін,бәсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу және инновациялық
қызметті ұлттық инновациялық жүйенің нәтижелілігі мен тиімділігінің маңызды элементі
ретінде дамытуға бағытталған.
Іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар мен инновациялық қызметтер (бұдан әрі – ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ)) ЖОО-ның
құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылады.
Профессорлық-оқытушылық құрам жеке жұмыс жоспарына сәйкес негізгі жұмыс уақытында
өз қызметінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу жұмысын орындайды.
93. ЖОО-ның ғылыми-зерттеу жұмысы:
1) іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеушілік, тәжірибелік-құрастырушылық
жұмыстарды және инновациялық қызмет жүргізуді;
2) ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми зерттеулері мен
шығармашылық қызметі арқылы жаңа білімдерді алуды;
3) жоғары білімді дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеуді және
әзірлеуді;
4) ЖОО оқу процесіне оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу мен енгізуді;
5) ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізуді;
6) өз ғылыми мектептерін қалыптастыруды және дамытуды, ғылыми-педагогикалық
қызметкерлер мен білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді тартуды;
7) әзірлемелерді коммерциялау және ғылымды көп қажет ететін және бәсекеге
қабілетті техника мен технологиялар трансферті;
8) зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын
қорғауды;

9) тартылған қаражат пен инновациялық қызметті пайдалану есебінен зерттеулер мен
әзірлемелердің қаржылық негізін кеңейтуді;
10) білім алушылардың ҒЗЖ-сын ұйымдастыруды және жетекшілік етуді қамтиды.
94. ЖОО-ның ғылыми қызметі мамандар даярлау процесінің қажетті құрамдас бөлігі
болып табылады. Оқу және ғылыми процестер бірлігі:
студенттерді республикалық бюджет, басқа бюджеттер, бюджеттен тыс қаржыландыру
көздері есебінен орындалатын ғылыми-зерттеу және жобалық-құрастырушылық жұмыстарға
қатысуға тарту;
ғылыми және ғылыми-өндірістік бөлімшелер базасында белсенді оқу жұмысының,
дипломдық және курстық жобалаудың, оқу және өндірістік практиканың, студенттерді
мақсатты даярлаудың және мамандар даярлаудың басқа да әралуан нысандарын жүргізу;
оқу және ғылыми процестерді компьютерлендіру, біртұтас ақпараттық ортаны
қалыптастыру және студенттердің информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын игеруі
есебінен қамтамасыз етіледі.
95. Ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруді ғылыми жұмыс жөніндегі проректор (басшының
орынбасары) жүзеге асырады.
Аталған бөлімшелер ҒЗЖ перспективалық және ағымдағы жоспарларын, есептілік
нысандарын әзірлейді, ЖОО ҒЗЖ тізілімін жүргізеді, ғылыми-зерттеу қызмет нәтижелерін
қорытындылайды, оларды жинақтайды.
96. ҒЗЖ орындау нәтижелері бойынша күнтізбелік жоспарда көзделген аралық және
қорытынды есептер жасалады. Есепте мазмұндалған деректердің дұрыстығына ҒЗЖ жетекшілері
мен орындаушылар жауапты болады.
97. ЖОО-ның халықаралық қызметі жетекші шетелдік университеттермен ынтымақтастық
жасау бағдарламасының, халықаралық білім беру бағдарламалары мен жобаларын іске асыру,
бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, ғылыми-практикалық семинарлар мен
конференциялар ұйымдастыру, оқытушылық кадрлармен алмасу және студенттік ұтқырлықты
дамыту шеңберінде жүзеге асырылады.
ЖОО қызметін ақпараттық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету
98. ЖОО-ның ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі білім беру қызметін жүзеге
асырудың міндетті шарты болып табылады.
99. ЖОО-ның ақпараттық ресурстары қалыптастырылған идеялар мен білімдерді, әртүрлі
деректерді, олардың жинау әдістері мен құралдарын, ақпарат көздері мен тұтынушылары
арасындағы сақтау мен алмасуды білдіреді.
Ақпараттық ресурстар кез-келген тасымалдағыштағы білім беру бағытындағы
(басқарушылық, оқу, ғылыми, оқу-әдістемелік) толық мәтіндік, фактографиялық және
библиографиялық деректер базасын; анықтамалық-іздестіру жүйелерін; оның ішінде дәстүрлі
және электронды кітапханалық каталогтар мен картотекаларды; жергілікті қолжетімділіктегі
электронды ресурстарды; білім беруші ақпаратты жасауды, сақтауды және пайдалануды
қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдарды; ақпаратты тарату арналарын; білім беру
мақсатты ретінде пайдаланылатын коммуникация құралдарын қамтиды.
100. Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады және
оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетті, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік
құқықтық актілерді қамтиды.
Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру білім алушылардың
электронды кітапханаларда орналастыратын халықаралық дереккөздерді қоса алғанда,
кітапхана қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетке,
оқу, ғылыми, ақпараттық деректер базасына, еркін қол жеткізумен қамтамасыз етіледі.
Оқу және ғылыми әдебиеттер қоры келтірілген студенттер контингентіне қатынасы
бойынша оқытудың толық циклында басылымның кемінде 140 бірлігін құрауы тиіс. Бұл ретте
қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілі бойынша білім алушылар контингентіне
барабар болуы тиіс. Кітапхана қоры әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша

соңғы 5 жылда шығарылған, жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша –
соңғы 10 жылда шығарылған негізгі оқу әдебиетінен тұрады. Цифрлы тасымалдағыштардағы оқу
әдебиеттерімен қамтылу мамандықтың оқу жоспарының базалық және бейіндік пәндерінің
(әскери мамандықтардан басқа) кемінде 40 %-ын құрайды.
101. Оқу-әдістемелік әдебиеттерге оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік құралдар,
дидактикалық, көрнекі құралдар, оқу-әдістемелік әзірлемелер – пәнді оқыту бойынша
әдістемелік нұсқаулықтар немесе ұсынымдар, зертханалық, курстық, дипломдық және басқа да
жазба жұмыс түрлерін орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтар, оқу пәндері бойынша
анықтамалық құралдар мен басылымдар жатады.
102. ЖОО кітапханасының ғылыми қоры мамандарды даярлау бағыттары мен
мамандықтарына зерттеу саласын қамтитын монографиялық, ғылыми және ғылыми-өндірістік
сипаттағы кітаптар тізбесін қамтиды.
Ғылыми қорға сондай-ақ энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар, түсініктемелер,
бағдарлама бойынша оқытылатын әдеби шығармалар, нормативтік құқықтық актілер, мерзімді
басылымдар, оның ішінде білім беру ұйымдарының хабаршылары, ғылыми еңбектердің, оқыту
бейініне сәйкес келетін халықаралық конференциялардың жинақтары кіреді.
103. Оқу әдебиетінің өз басылымдары оқу құралдарын, оқу-әдістемелік құралдарды
қамтиды.
Әдістемелік әдебиеттің өз басылымдары әдістемелік ұсыныстарды, оқу пәндерін оқыту,
игеру, оқу жұмыстарының жекелеген түрлерін орындау бойынша нұсқаулар мен құралдарды
қамтиды.
104. ЖОО оқу-ғылыми ақпараттық активтерін жинау, жинақтау, сақтау, шығару
процестері білім беру ұйымдары кітапханаларының жұмысы жөніндегі әдістемелік
материалдарға сәйкес жүзеге асырылады.
105. Арнайы мемлекеттік органдардың оқу орындарын (әскери) қоспағанда, ЖОО-ларда
интернет ресурсты, ақпараттық-білім порталын, оқытудың кредиттік технологиясын
қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ЖОО жергілікті желілерінде орналасқан
ақпараттық-білім ресурстарының жиынтығын және ЖОО-ның кез келген компьютерінен
Интернетке жолақты және жоғары жылдамдықта барлық ақпараттық ресурстарға қол
жетімділікті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тармақталған компьютерлік желіні қамтитын
жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы құрылуы тиіс.
106. Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету білім алушылардың өзіндік
жұмысына дәйекті ден қоюды күшейте отырып жүзеге асырылады.
107. Тиісті дәрісханалық және зертханалық базалардың, оқу кабинеттерінің, спорт
залдарының және оның қызметін қамтамасыз ететін және оған меншік, шаруашылық жүргізу
немесе жедел басқару құқығында тиесілі шеберханалар мен басқа да үй-жайлардың болуы ЖОО
қызметінің міндетті шарты болып табылады.
108. ЖОО-ның екі ауысымнан оқыту нысандары бойынша оқу сабақтарын жүргізу үшін
қажетті дәрісханалық қоры мен қосалқы үй-жайлары болуы тиіс.
109. Білім беру оқу бағдарламаларын іске асыру үшін ЖОО-ның арнайы мақсаттағы оқу
кабинеттері (компьютерлік сыныптар, лингафонды кабинеттер және басқа), сондай-ақ
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу-ғылыми процесті сапалы
жүзеге асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тапсырмалардың әралуан түрлерімен,
бағдарламалық құралдармен, оқу жұмыс жоспарларымен және бағдарламалармен, оқуәдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларымен және басқа да құжаттамалармен
қамтамасыз етілген заманауи оқу-зертханалық жабдықтары болуы тиіс.
110. Ғимараттың оқу алаңы, дәрісхана қоры, оқу және ғылыми зертханалар, оқу
кабинеттері, спорт залдары, кітапханалар, шеберханалар мен ЖОО-ның қызметін қамтамасыз
ететін басқа да үй-жайлары қолданыстағы санитариялық нормалар мен қағидалар талаптарын
қанағаттандыруы тиіс.
111. Бір студентке оқу алаңының нормасы ЖОО типіне байланысты белгіленеді және
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кемінде 6 м болуы тиіс.
112. Үй-жай алаңдары үй-жай мақсаттылығына байланысты, оқу сабақтарының түрлеріне,
студенттер мен қызметкерлер санына, оқу сабақтарының ауысымдылығына сәйкес белгіленеді.
Студенттердің есептік саны күндізгі оқу нысаны студенттерінің ең көп саны бойынша
және сырттай оқу нысаны студенттерінің 10 % саны бойынша қабылданады.
113. Спорт залдарының жалпы алаңы (олардың жанындағы қосалқы ғимараттарды,
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бассейндер мен жеңіл атлетикалық манеждерді есептемегенде) бір студентке кемінде 1,0 м
қабылдануы тиіс.
114. ЖОО-ның білім алушылар контингенті мен айқындалатын мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша айқындалатын мөлшерден кем емес оқыту құнына қарай, білім алу
жағдайларын қамтамасыз ететін қаржылық ресурстары болады.
115. Қаржылық ресурстар көздері білім беру және ғылыми гранттардан алынған
бюджеттік қаражат, ақылы негізде білім беруден, ғылыми және басылым өнімдерін сатудан
түсетін қаражат, демеушілік көмек және Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін жүзеге асырудан
алынған өзге де көздері болады.
116. ЖОО-лардың білім беру қызметіне арналған шығыстары мамандар даярлаудың
бағыттары, оқыту нысандары (күндізгі, кешкі, сырттай), тиісті нормативтік құжаттардағы
білім беруге арналған шығыстарды айқындайтын ақшалар және заттай нормалар бөлінісінде
студенттер контингентіне қарай айқындалады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан
әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) әзірленді және меншік нысандары мен ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан олардың қызмет тәртібін айқындайды.
2. Мамандандырылған білім беру ұйымдары дарынды балалардың ғылым, мәдениет, өнер,
спорт, әскери іс негіздерін терең меңгеруіне бағытталған элитарлық білім беруді
қамтамасыз ететін мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асырады.
3. Мамандандырылған білім беру ұйымы өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ осы
Қағидаларға және осылардың негізінде әзірленген жарғыға сәйкес жүзеге асырады. Жарғыны
мамандандырылған білім беру ұйымы әзірлейді.
4. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының негізгі мақсаты – серпінді даму
ортасында өзін-өзі белсендіруге дайын бәсекеге қабілетті адамды және дарынды балалардың
функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
5. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының міндеттері:
1) элитарлық білім беруді іске асыру;
2) елдің зияткерлік әлеуетін сақтау және дамыта түсу;
3) дарынды балаларды даралап оқытуды және білім алушылардың мамандандырылған жалпы
білім беретін оқу бағдарламаларын сапалы меңгеруін қамтамасыз ету;
4) дарынды балалардың өзіндік, жобалық және зерттеушілік қызмет дағдыларын
жетілдіру;
5) ұлттық мақтаныш, азаматтық қадір-қасиет, Отанына, өз халқына деген
сүйіспеншілік сезімі бар азамат пен патриоттың әлеуметтік белсенді тұлғасын
қалыптастыру.

6. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыру нысаны
бойынша мыналарға бөлінеді:
1) мамандандырылған мектептер;
2) интернаттық мекемесі бар мамандандырылған білім беру ұйымдары;
3) мамандандырылған мектеп-кешендер.
7. Қызметін ұйымдастыру нысанына сәйкес мамандандырылған білім беру ұйымдарының
негізгі түрлері мыналар болып табылады:
1) мамандандырылған мектеп;
2) мамандандырылған лицей (мамандандырылған мектеп-лицей);
3) мамандандырылған гимназия (мамандандырылған мектеп-гимназия);
4) мамандандырылған мектеп-интернат;
5) мамандандырылған мектеп-лицей-интернат;
6) мамандандырылған мектеп-гимназия-интернат;
7) мамандандырылған музыка мектеп-интернаты;
8) мамандандырылған спорт мектеп-интернаты;
9) мамандандырылған әскери мектеп-интернат;
10) қазақ-түрік лицейі;
11) мамандандырылған мектеп-кешен.
8. Мамандандырылған білім беру ұйымының мынадай бағыттары бар: жаратылыстануматематикалық, қоғамдық-гуманитарлық, экономикалық, технологиялық, музыкалық, көркемэстетикалық, әскери, спорттық.
9. Мамандандырылған білім беру ұйымы білім берудің жаңа мазмұнын іздеуді,
әзірлеуді, оны енгізу нысандары мен әдістерін, эксперименттік оқу бағдарламалары мен
жоспарларын сынақтан өткізуді ұйымдастыратын шығармашылық зертхана болып табылады.

2. Мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
Қызметті ұйымдастыру
10. Мамандандырылған білім беру ұйымдарын құру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
11. Мамандандырылған білім беру ұйымы өз қызметін Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес білім деңгейі бойынша берілген лицензияның негізінде
жүзеге асырады.
12. Мамандандырылған білім беру ұйымы дербес заңды тұлға болып табылады, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген және өз атауы жазылған мөрі, ағымдағы
шоты және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да шоттары болады.
12-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан,
мамандандырылған білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары өз
қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілген лицензияның
негізінде жүзеге асырады.
Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
12-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 12-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
13. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының қызметін жүзеге асыру үшін жоғары
білікті кадрлардың, қажетті материалдық-техникалық базаның және білім беру процесін
тиісті оқу-әдістемелік қамтамасыз ету және ғылыми сүйемелдеу болуы қажет. Даму
мүмкіндігі шектеулі дарынды балаларды оқыту үшін олардың жеке қажеттіліктерін ескере

отырып, қажетті жағдайлар жасалады.
14. Педагог қызметкер жыл сайынғы медициналық тексеруден, сондай-ақ бес жылда бір
рет аттестаттаудан өтеді.
Құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган ведомстволық
бағыныстылығы мен меншік нысандарына қарамастан, мамандандырылған білім беру ұйымдарын
мемлекеттік аттестаттауды жоспарлы түрде бес жылда бір рет өткізеді.
Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
Білім беру процесі
15. Мамандандырылған білім беру ұйымындағы білім беру процесін ұйымдастыру білім
беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына
арналған үлгілік оқу жоспарлары негізінде әзірленген оқу жұмыс жоспарлары бойынша жүзеге
асырылады.
16. Оқу жұмыс жоспары мен мамандандырылған оқу бағдарламаларын әзірлеуді
мамандандырылған білім беру ұйымы дербес жүзеге асырады.
17. Мамандандырылған білім беру ұйымдары жарғыларында айқындалатын оқытудың
нысандарын, құралдары мен әдістерін өздігінен дербес таңдайды.
18. Мамандандырылған білім беру ұйымы білім алушылардың сұрауларына және кадрлық
әлеуеттің мүмкіндіктеріне сәйкес ішкі бейінді пәндер, сондай-ақ қолданбалы курстар мен
факультативтердің білім салаларын айқындайды.
19. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының әр деңгейдегі сынып-комплектілер мен
сыныптардағы білім алушылар саны тиісті жағдайлар болғанда қалыптастырылады.
20. Мемлекеттік (орыс тілінде оқытатын сыныптар үшін) және орыс (қазақ тілінде
оқытатын сыныптар үшін) тілдерін,ақпараттық есептеу техникасы негіздерін, ритмиканы,
хореографияны, музыканы, дене тәрбиесін, технологияны оқыту, сондай-ақ бейіндік
пәндерден зертханалық, практикалық жұмыстар жүргізу кезінде сыныптар 2 топқа, шетел
тілдерін және шетел тіліндегі пәндерді оқыту кезінде 3 топқа бөлінді.
21. Сыныптарды қосымша бөлу, икемді вариативті кесте, деңгейлік бөлу,
консультациялар мен таңдау бойынша пәндер жүйесі арқылы жалпы орта білім беру деңгейінде
бейінді саралауды жүзеге асыру мамандандырылған білім беру ұйымының толық күн режимінде
жұмыс істеуін талап етеді.
22. Білім алушылардың оқу-тәрбие қызметін тиімді ұйымдастыру үшін 10 сыныпкомплектіге психологтың бір ставкасы есебінен психологиялық қызмет құрылады, сыныпкомплектілер санын арттыру кезінде психолог ставкасының саны тиісті жылға көзделген
жалақы қорының есебінен және оның шегінде артады.
23. Мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы сабақ кестесінде білім алушылар мен
тәрбиеленушілердің тамақтануы және белсенді демалуы үшін ұзақтығы жеткілікті үзіліс
уақыты көзделуі тиіс.
Басқару және кадрлық қамтамасыз ету
24. Мамандандырылған білім беру ұйымын басқару Қазақстан
Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға, мамандандырылған білім беру ұйымының
жарғысына және құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
25. Мамандандырылған білім беру ұйымын алқалық басқару нысандары педагогикалық
кеңес, оқу-әдістемелік кеңес, қамқоршылық кеңес және т.б. болып табылады.
26. Тікелей басшылықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен тағайындалатын басшы жүзеге асырады.
27. Мамандандырылған білім беру ұйымының басшысы:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;

3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын мақсатты пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген өзге
де талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады.
28. Мамандандырылған білім беру ұйымының басшысы белгіленген тәртіппен үш жылда
бір рет аттестаттаудан өтеді.
29. Педагог кадрлар мен басқа да қызметкерлерді жұмысқа Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексіне сәйкес басшы қабылдайды.
30. Мамандандырылған білім беру ұйымы материалдық-техникалық және кадрлық
қамтамасыз ету, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша шарттық негізде
өзінің қызмет бағытына сәйкес жоғары оқу орындарымен және ғылыми мекемелермен өзара ісқимыл жасайды.
31. Мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері
«Білім туралы» Заңмен, жарғымен, Ішкі тәртіп ережелерімен және қызметтік нұсқаулықтармен
айқындалады.
Қаржыландыру
32. Мамандандырылған білім беру ұйымдарын қаржыландыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
33. Мамандандырылған білім беру ұйымының қызметін қаржыландыру:
1) мемлекеттік – жергілікті және республикалық бюджет қаражаты;
2) заңды және жеке тұлғалардың ерікті жарналары;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ақылы білім беру
қызметтерін көрсетуден және қызметтің басқа да түрлерінен түскен қаражат есебінен жүзеге
асырылады.
Халықаралық ынтымақтастық
34. Мамандандырылған білім беру ұйымы халықаралық қызметке білім беру саласындағы
уәкілетті органның желісі бойынша, сондай-ақ бюджеттен тыс қаражат есебінен өз бастамасы
бойынша қатысады.
35. Мамандандырылған білім беру ұйымы оқыту, тағылымдама өту, тәжірибе алмасу,
семинарлар, конференциялар, олимпиадалар жұмыстарына қатысу және т.б. бойынша
халықаралық қызметті жүзеге асырады.
Қайта құру және тарату
36. Мамандандырылған білім беру ұйымын қайта құру және таратуҚазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Арнайы білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Арнайы білiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгiлік қағидалары (бұдан әрі –
Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) және
«Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы»
2002 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзiрленді және меншiк
нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан арнайы бiлiм беру ұйымдары
қызметiнiң тәртiбiн айқындайды.
2. Арнайы білім беру ұйымдары өз қызметінде Қазақстан

Республикасының Конституциясын, «Білім туралы» Заңды, осы Қағидаларды, сондай-ақ өзге де
нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.
Мемлекет даму мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға олардың білім алуына, дамуындағы
ауытқуды түзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне арнайы жағдайларды қамтамасыз етеді.
3. Арнайы білім беру ұйымдарына:
1) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес мектепке дейінгі, бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім берудің арнайы түзету білім
беру оқу бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар:
арнайы мектепке дейінгі ұйымдар;
арнайы жалпы білім беру ұйымдары жатады.
Бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердi оңалту жөнiндегі бiлiм беру процесiнiң қызмет
бағыттарының нақты мiндеттерi мен ерекшелiктеріне, сондай-ақ даму мүмкіндіктері шектеулі
балалар үшін iске асырылатын бiлiм беру бағдарламаларының деңгейлеріне байланысты:
есту қабiлетi бұзылған (естiмейтін, нашар еститiн, кейiннен саңырау болып қалған);
көру қабiлетi бұзылған (көзi көрмейтiн, нашар көретiн, кейiннен соқыр болып
қалған);
тiрек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған;
сөйлеу қабiлетi бұзылған;
ақыл-ойы кенжелеп қалған;
психикалық дамуы тежелген;
эмоциялық-еркi жағынан және мiнез-құлқы бұзылған;
күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау болып қалған балаларға арнайы
мектепке дейінгі және жалпы бiлiм беру ұйымдары құрылады;
2) арнайы түзету жеке, топтық және шағын топтық дамытушы, диагностикалық
бағдарламаларды іске асыратын ұйымдар:
- психологиялық-медициналық-педагогтік консультация;
- оңалту орталығы;
- психологиялық-педагогтік түзету кабинеті.
Сыныптардың (топтарының) толымдылығы:
1) есту қабiлетi бұзылған: естiмейтіндер үшін – 8 баладан көп емес, нашар
еститiндер мен кейiннен саңырау болып қалғандар үшін – 10 баладан көп емес;
2) көру қабiлетi бұзылған: көзi көрмейтiндер үшін – 8 баладан көп емес, нашар
көретiндер мен кейiннен соқыр болып қалғандар үшін – 12 баладан көп емес;
3) тiрек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылғандар үшін – 12 баладан көп емес;
4) сөйлеу қабiлетi бұзылғандар үшін – 12 баладан көп емес;
5) ақыл-ойы кенжелеп қалғандар үшін – 8 баладан көп емес;
6) психикалық дамуы тежелгендер үшін – 12 баладан көп емес;
7) эмоциялық-еркi жағынан және мiнез-құлқы бұзылғандар үшін – 6 баладан көп емес;
8) күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау болып қалғандар үшін – 6
баладан көп емес.

2. Арнайы білім беру ұйымдарының міндеттері
4. Арнайы бiлiм беру ұйымдары жалпы бiлiм беру ұйымымен негiзгі мiндеттердi шеше
отырып, бiр мезгiлде жоғалтқан функцияларын қалпына келтiруге, бастапқы және қайталама
ауытқуды түзетуге, сақталған талдауыштардың функцияларын дамытуға бағытталған бейіндік
функцияларды орындайды:
1) азаматтылықпен отансүйгіштікке, өз Отаны – Қазақстан Республикасына
сүйіспеншілікке, мемлекеттiк рәмiздердi құрметтеуге, ұлттық дәстүрлерді
қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез-келген көрiнiстерге төзбеуге
тәрбиелеу;
2) балалар мен жасөспірімдердің қоғамда әлеуметтік-еңбектік бейімделуіне, оңалуы
мен кірігуіне ықпал ететін өтемдеуіш дағдыларын қалыптастыру;

3) республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өмiрiне қатысу
қажеттілігiн, тұлғаның өз құқықтары мен мiндеттерiне саналы қарым-қатынасын
қалыптастыру;
4) әлемдiк және отандық мәдениеттiң жетiстiктерiне баулу, қазақ және республиканың
өзге де халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерiн зерделеу, мемлекеттiк, орыс,
шет тілдерiн меңгеру;
5) оқытудың жаңа технологияларын енгiзу, бiлiм берудi ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желiлерге шығу.

3. Арнайы білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
Қызметті ұйымдастыру
5. Арнайы білім беру ұйымы дербес заңды тұлға болып табылады, Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және өз атауы бар мөрі, ағымдағы шоты
және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да шоттары болады.
6. Арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарынан басқа, ведомстволық
бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан арнайы білім беру оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдары өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде жүзеге асырады.
Арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымы ведомстволық бағыныстылығы мен меншік
нысандарына қарамастан өз қызметінің басталғаны немесе аяқталғаны туралы құзыретіне
сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органды хабардар етеді.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
6-1. Лицензиялау және хабарламаларды жіберу рұқсаттар мен хабарламалардың
мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық
тізілімі пайдаланыла отырып, электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
7. Құзыретіне сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган арнайы білім беру
ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жоспарлы түрде бес жылда бір рет өткізеді.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
қаулысымен.
8. Арнайы білім беру ұйымдарындағы білім беру қызметін арнайы білімі бар, «Білім
туралы» Заңға сәйкес аттестаттаудан өтетін педагогтар жүзеге асырады.
9. Арнайы білім беру ұйымдары қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері «Білім
туралы» Заңмен, жарғымен, Ішкі тәртіп қағидаларымен және қызметтік нұсқаулықтармен
айқындалады.
Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру
10. Ақыл-ойы кенжелеп қалған (зияткерлік бұзылулары бар) балаларға арналған
ұйымдарды қоспағанда, арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымдарының оқутәрбие қызметі мемлекеттiк жалпыға мiндеттi білiм беру стандарттарының негiзiнде
әзiрленген оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Арнайы білім беру ұйымында бiлiм беру мазмұны тәрбиеленушiлердiң психикалық-дене
дамуының және жеке мүмкiндiктерiнiң ерекшелiктерiне байланысты әзiрленетiн білiм беру
бағдарламасымен айқындалады.
Даму мүмкіндіктері шектеулі балалар үшiн бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердiң
даму ерекшелiктерi мен әлеуеттi мүмкiндiктерiн ескеретiн, психологиялық-медициналықпедагогтік консультациялар ұсынымдарын ескере отырып айқындалатын арнайы бiлiм беру
бағдарламалары әзiрленедi.

11. Білім беру процесін ұйымдастыру оқу жоспары негізінде жасалады және жылдық
күнтізбелік оқу жоспарымен және сабақ кестесімен регламенттеледі.
12. Білім алушы тұлғасының жеке қажеттілігі мен мүмкіндіктерін ескере отырып,
білім беру бағдарламалары арнайы жалпы білім беретін білім беру ұйымдарында қашықтықтан
оқыту, сондай-ақ облыстың жергілікті атқарушы органы берген рұқсатпен экстернат
нысанында игерілуі мүмкін.
Білім алудың әртүрлі нысандарына үйлестіруге мүмкіндік беріледі.
13. Арнайы білім беру ұйымдарының педагогтары қажет болған жағдайда, ата-аналарға
(заңды өкiлдерге) каникул кезінде балаларға арналған түзету сабақтарын ұйымдастыру
мәселесі бойынша консультациялар өткізеді.
14. Есту, көру, тiрек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға арналған
арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымдарының құрамында ақыл-ойы кенжелеп
қалған (зияткерлік бұзылулары бар) (8 баладан көп емес) және психикалық дамуында
бұзылулары бар (12 баладан көп емес)арнайы сыныптар (топтар),арнайы ұйымдардың барлық
түрлерінде – кемістік құрылымы күрделі балаларға арналған арнайы сыныптар (6 баладан көп
емес)ашылуы мүмкін.
15. Ақыл-ойы кенжелеп қалған (зияткерлік бұзылыстары бap) балаларға арналған
арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінің шешімі
бойынша және қажетті жағдайлар болған кезде зияткерлік бұзылыстары бap ақыл-ойы кенжелеп
қалған балалар үшін (8 баладан көп емес) арнайы сыныптар ашылуы мүмкін.
16. Әлеуметтiк-тұрмыстық бағдар бойынша факультативтiк сабақтар өткiзу кезiнде
сынып екi топқа бөлiнедi. Қоғамдық пайдалы өндiріс еңбегін ұйымдастыру кезiнде сынып 5сыныптан бастап оқушылардың еңбекке даярлығы бейiндерiн ескере отырып топтарға бөлінеді.
Кәсіби-еңбекке оқыту жөнiндегi сабақтар үшін сыныптар бесінші сыныптан бастап, ал
ақыл-ойы кенжелеп қалған балалар үшiн төртінші сыныптан бастап екi топқа бөлiнедi.
Топтарды еңбек түрлерi бойынша жинақтау білім алушылардың психикалық-дене жағдайы мен
мүмкiндiктерiн ескере отырып, дәрiгердiң ұсынымдары негiзiнде жүзеге асырылады.
17. Арнайы білім беру ұйымындағы сабақ кестесiн арнайы білім беру ұйымының
әкімшілігі әзірлейді және бекiтедi.
Кестеде оқу және жеке түзету сабақтарының күнделiкті саны, ұзақтығы мен
бірізділігі көрсетiледі.
Сабақтардың ұзақтығы белгіленген норманың ұзақтығына сәйкес болады.
Арнайы білім беру ұйымдарындағы оқу сабақтары сағат 8-ден ерте басталмайды.
18. Арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беретін ұйымдар мемлекеттiк жалпыға
мiндеттi бiлiм беру стандартына сәйкес мемлекеттік, орыс және басқа да шет тілдерін
оқытумен дамытуды қамтамасыз етедi.
19. Оқу-тәрбие процесi баланың психологиялық-медициналық-педагогикалық және
клиникалық зерделеу деректерiне негiзделген сараланған және жеке тұрғыдан келу
қағидаттарының негiзiнде жүзеге асырылады. Балалардың сөйлеуiнiң, назарының, жұмысқа
қабiлетiнiң ерекшелiктерiн, олардың даму серпiнiн, білім алушылардың нақты бiлiмдерiн,
олардың оқу материалын меңгеруiнiң мүмкiндiктерi мен ерекшелiктерiн анықтауды жүйелi
зерделеу білім алушының даму перспективасын айқындау және түзеу жұмысының құралдарын
таңдау үшiн жүргiзiледi.
20. Оқу аптасының ұзақтығын тиiстi бiлiм берудi басқару органының келiсiмiмен
педагогтік кеңес белгiлейдi және ол жарғыда бекiтiледi.
21. Дамуындағы ауытқуларды еңсеру мақсатында арнайы түзету ұйымында топтық және
жеке түзету сабақтары жүргiзiледi (логопед, олигофренопедагог, тифло және сурдопедагог).
22. Арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымының педагогикалық кеңесi
мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттары шеңберiнде оқуда қиындық көретiн
білім алушыларға, сол сияқты неғұрлым қабiлеттi білім алушыларға арналған жеке оқу
бағдарламаларын және оқу жоспарларын бекiтедi.

23. Арнайы жалпы білім беру ұйымында еңбекке баулу жұмысшы кадрларға қажеттiлiкке
бағдарланған өңiрлiк, жергiлiктi жағдайларға қарай және жеке еңбек қызметiне
тәрбиеленушiнi даярлауды қамтитын еңбек бейiнiн таңдау негiзiнде тәрбиеленушiлер мен
олардың ата-аналарының (заңды өкiлдерiнiң) психикалық-дене дамуының жеке ерекшелiктерiн,
денсаулығын, мүмкiндiктерiн, сондай-ақ қызығушылығын ескере отырып жүзеге асырылады.
24. Балаларды арнайы бiлiм беру ұйымдарына жiберу ата-аналардың (заңды өкiлдердiң)
келiсiмiмен ғана және психологиялық-медициналық-педагогтік консультацияның (бұдан әрi –
ПМПК) қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.
Арнайы мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымының көмекшi сыныбына (тобына)
білім алушылар (тәрбиеленушілер) ата-аналарының (заңды өкiлдерiнiң) келiсiмiмен ПМПК
қорытындысы негiзiнде арнайы білім беру ұйымында бiр жыл оқығаннан және тәрбиеленгеннен
кейiн ғана ауыстырылады.
Кемiстiк құрылымы күрделі тәрбиеленушiлерге арналған сыныптар (топтар) арнайы
білім беру ұйымында осындай тәрбиеленушiлердiң бiлiм беру процесi жағдайында
психологиялық-медициналық-педагогтік бақылаудың барысында айқындалуына қарай
жинақталады.
25. Тәрбиеленушiнi арнайы білім беру ұйымынан басқа бiлiм беру ұйымына ауыстыруды
бiлiм берудi басқару органдары ата-аналарының (заңды өкiлдерiнiң) келiсiмiмен және ПМПК
қорытындысы негiзiнде жүзеге асырады.
26. Арнайы білім беру ұйымдарында оқу бағдарламаларын игеру кезiнде ерекше
жетiстiктерге қол жеткізген арнайы білім беру ұйымдарының бiтiрушiлерiне үздiк білімі
туралы құжаттар берiледi.
Көру, есту және тiрек-қозғалыс аппараты функцияларының бұзылыстары бар балаларға
арналған арнайы жалпы бiлiм беру ұйымдарының мемлекеттiк қорытынды аттестаттаудан сәттi
өткен бiтiрушiлерiне ұйымның мөрi басылған, тиiстi бiлiмi туралы мемлекеттiк үлгiдегi
құжат берiледi.
Ақыл-ойы кенжелеп қалған (зияткерлік ауытқулары бар) балаларға арналған арнайы
ұйымның бiтiрушiлерi ұйымның осы түрi үшін белгіленген үлгiдегi куәлiкті алады.
27. Арнайы білім беру ұйымының персоналын жинақтау тәртiбi оның жарғысымен және
тиiстi нормативтiк құқықтық актілермен регламенттеледі.
28. Жалпы орта бiлiм берудiң, бастауыш, негiзгі және орта білім беру деңгейлерінің
мұғалімдері, арнайы білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері үшiн нормативтiк оқу
жүктемесi аптасына 18 сағатты, тәрбиешiлер үшiн - 25 сағатты құрайды. Ағымдағы жылы
белгiленген оқу жүктемесiнiң көлемін әкiмшiлiктiң бастамасы бойынша осы жылдың аяғына
дейiн азайтуға болмайды.
29. Арнайы білім беру ұйымында медициналық қамтамасыз етудi Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес арнайы ұйымның әкiмшiлiгiмен бiрлесе отырып,
тәрбиеленушiлердiң денсаулығын сақтауға және олардың психикалық-дене жағдайын нығайтуға,
диспансерлеуге, алдын алу iс-шараларын өткiзуге жауап беретiн және санитариялықгигиеналық әрi эпидемияға қарсы режимдi, дене тәрбиесi мен шынығуды, тамақтандыруды,
оның iшiнде диеталық тамақтандыруды ұйымдастыруды бақылайтын штаттағы медицина
қызметкерлерi жүзеге асырады.
30. Медицина қызметкерлерi педагогтерге тәрбиеленушiлердің денсаулығы мен даму
ерекшелiктерiн ескере отырып оларға жеке және сараланған тәсiлдi ұйымдастыруға көмек
көрсетедi, медициналық-педагогтік түзеу, еңбекке баулудың бейiнiн таңдау, кәсiби бағдар
беру, жұмысқа орналастыру бойынша, ата-аналарға (заңды өкiлдерге) аурудың алдын алу
мақсатында үйдегi жағдайда қорғау режимiн сақтау қажеттiлігі туралы ұсынымдар бередi.
31. Арнайы білім беру ұйымдарында дәрi-дәрмектiк және физиотерапевтiк емдеу,
климаттық емдеу және шынығу, емдiк дене шынықтыру, массаж бен психотерапия жүргiзiледi.
Арнайы білім беру ұйымын басқару

32. Арнайы білім беру ұйымын басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы
Қағидаларға және оқу орнының жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
Алқалық басқару нысандары педагогикалық кеңес, қамқоршылық кеңес, әдістемелік
кеңес және басқалар болып табылады.
Арнайы білім беру ұйымын тiкелей басқаруды Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгiлеген тәртiппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын басшы жүзеге
асырады.
33. Арнайы білім беру ұйымының басшысы өз жұмысында «Бiлiм туралы» Заңды және
басқа да нормативтiк құқықтық актілерді басшылыққа алады. Ұйымның кеңестерi мен басшы
арасындағы өкiлеттіліктердiң ара-жігін ажырату бiлiм беру ұйымының жарғысымен
айқындалады.
34. Білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді және:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
35. Арнайы ұйымның басшысы оқу орнының жарғысына сәйкес бiлiм берудi басқарудың
уәкiлеттi органымен келiсiм бойынша өз орынбасарларын қызметке тағайындайды және
қызметтен босатады. Оларды тағайындау және босату тәртiбi бiлiм беру ұйымының жарғысымен
айқындалады.
36. Арнайы білім беру ұйымдары оқу-тәрбие процесiн, кадрларды таңдау мен
орналастыру, ғылыми, қаржы-шаруашылық және өзге де қызметті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгiленген нормалар шегiнде дербес жүзеге асырады.
37. Арнайы білім беру ұйымдары қызметкерлерiнiң құқықтары, мiндеттерi, әлеуметтiк
кепiлдiктерi мен жеңiлдiктерi «Бiлiм туралы» Заңда және өзге де нормативтiк құқықтық
актілерде айқындалады.
Арнайы ұйымның материалдық базасы, қаржыландыру
38. Арнайы білім беру ұйымдарын қаржыландыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
39. Арнайы білім беру ұйымдары жергiлiктi жағдайларға қарай қосалқы шаруашылық,
оқу-тәжiрибе учаскесін және оқу-өндiрiстiк шеберханалар құра алады.
Қайта ұйымдастыру және тарату
40. Арнайы білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің) қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгiлік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің) қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгiлік қағидалары (бұдан әрi –

Қағидалар) «Бiлiм туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес әзiрленді және меншiк нысаны мен ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан, жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің)
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған бiлiм беру ұйымдарының қызметiн реттейдi.
2. Жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің) қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған бiлiм беру ұйымдары (бұдан әрi – бiлiм беру ұйымы) – жетiм балаларға,
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тұратын орын берiп, олардың тәрбиеленуiне,
бiлiм алуына қолайлы жағдай жасалатын бiлiм беру жүйесiнiң ұйымдары болып табылады.
3. Бiлiм беру ұйымдары мемлекеттiк, жеке меншiк болуы мүмкiн.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім алатын және (немесе) тәрбиеленетін жетiм
балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар толық мемлекеттің қамқорлығында
ұсталады.
4. Бiлiм беру ұйымы заңды тұлға болып табылады, оның оқшауланған мүлкi, өз атауы
жазылған мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес банкте шоты болады.
Бiлiм беру ұйымы тәрбие бағдарламасын тәрбиеленушiлердiң психикалық-физиологиялық
ерекшелiктерiне, жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың
денсаулығын сақтау, құқықтары мен мүдделерiн қорғау талаптарына сәйкес дербес әзiрлейдi.
5. Бiлiм беру ұйымы өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Бiлiм
туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан
Республикасының заңдарына, осы Қағидаларға және білім беру ұйымының жарғысына және өзге
де нормативтiк құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады.
6. Бiлiм беру ұйымдары нақты мiндеттер мен балаларды ұстау, оқыту және тәрбиелеу,
қызмет режимi ерекшелiктерiне қойылатын талаптарға қарай:
1) мектепке дейiнгi жастағы балалар үшiн;
2) мектеп жасындағы балалар үшiн;
3) ерте, мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балалар үшiн;
4) бiлiм беру ұйымдарын бiтiрушiлер үшiн құрылады.
7. Бiлiм беру ұйымдарында әр жастағы және бiрыңғай жастағы балалардан тәрбиелеу
топтары құрыла алады.
8. Бiлiм беру ұйымында медициналық қызмет көрсетудi ұйымның әкiмшiлiгiмен және
денсаулық сақтау жүйесінің аумақтық ұйымдарымен бiрлесе отырып, балалардың денсаулығын
қорғауды, олардың психикалық-дене жағдайын нығайтуды, профилактикалық iс-шаралар
жүргiзудi, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан
Республикасының заңнамасы талаптарын сақтауды қамтамасыз eтeтiн штаттық медициналық
персонал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
9. Білім беру ұйымдарының қызметін бақылау «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы
туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, «Білім туралы», «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы», «Қазақстан
Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, сондайақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Жетiм балалар мен ата-анасының (заңды өкілдерінің) қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң тәртібі
10. Бiлiм беру ұйымына бүкiл күнтiзбелiк жыл бойында туылғаннан бастап 18 жасқа
дейiнгi (жасөспірімдер үйлерiне – 23 жасқа дейiнгi балалар үйлерi, балалар ауылдарының
және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектепинтернаттардың бiтiрушiлерi):
1) жетiм балалар;
2) ата-ана құқықтарының шектелуiне немесе олардан айырылуына, ата-анасы хабарошарсыз кеттi деп танылуына, олардың қайтыс болды деп жариялануына, әрекетке қабiлетсiз

(әрекет қабiлетi шектелуi) деп танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру
орындарында жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен
мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе
емдеу мекемелерiнен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық
жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз
қалған балалар қабылданады.
11. Медициналық көрсеткiштер бойынша немесе басқа бiр себептермен бұл балаларды
тәрбиелеу мен оқыту бөлек жүзеге асырылуы тиiс болатын жағдайларды қоспағанда, бiр
отбасының мүшелерi немесе туыстық қатынастағы балалар бiр бiлiм беру ұйымына жiберiледi.
12. Білім беру ұйымына жiберiлетiн әр балаға қорғаншылық немесе қамқоршылық
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдар мынадай құжаттар ұсынады:
1) бiлiм беру ұйымына жiберу туралы жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмi;
2) туу туралы куәлiк (жеке куәлік);
3) денсаулық жағдайы мен екпелерi туралы медициналық құжаттар;
4) бiлiм туралы құжаттар (мектеп жасындағы балалар үшiн);
5) баланың өмiр сүру жағдайын тексеру актiсi;
6) ата-анасы туралы мәлiметтер (ата-анасының қайтыс болғаны туралы куәлiктердiң
көшiрмелерi, соттың шешiмi (ата-аналарды ата-ана құқықтарынан айыру немесе шектеу, атааналарды хабар-ошарсыз кеткен деп тану, қайтыс болған деп жариялау немесе әрекетке
қабілетсіз (әрекет қабiлетi шектелуi) деп тану), ата-анасының ауруы туралы анықтама,
ата-аналарды iздестiру туралы анықтама және ата-анасының жоқтығын немесе олардың өз
балаларын тәрбиелеуге мүмкiндiгi жоқтығын растайтын басқа да құжаттар);
7) аға-iнiлерiнiң, апа-сiңлiлерiнiң, қарындастарының және басқа да жақын
туыстарының бар-жоғы және олардың тұратын жерi туралы анықтама;
8) ата-анасы қайтыс болғаннан кейiн қалған мүлiктердiң тiзiмдемесi, оның
сақталуына жауапты адамдар туралы мәлiметтер;
9) кәмелетке толмағандарға тұрғын үй алаңын бекiтiп беру туралы құжаттар;
10) әлеуметтік жәрдемақы алатын баланың атына дербес шоттың ашылуы туралы шарттың
көшірмесі, алимент өндiрiп алу туралы сот шешiмiнiң көшiрмесi (оларды балаға атаанасының бiрi немесе оны алмастыратын адам алатын кезде).
13. Мектебi бар бiлiм беру ұйымындағы оқу-тәрбие процесі жалпы білім беретін
ұйымдардың (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) үлгi қағидаларына сәйкес жүзеге
асырылады.
Білім беру ұйымындағы тәрбие жұмыстары тәрбиеленушiлердiң қызығушылығын,
бейiмдiлiгi мен психикалық-дене ерекшелiктерiн ескере отырып, балалар мен ересектердiң
ынтымақтастығы қағидаттарында жүргiзiледi.
Жергілікті атқарушы органдар мектебi жоқ бiлiм беру ұйымының мектеп жасындағы
тәрбиеленушiлерiнің тиiстi елді мекеннің жалпы бiлiм беретiн мектепте оқуын қамтамасыз
етедi.
14. Бiлiм беру ұйымында тәрбиеленушiлердiң патриоттық, азаматтық,
интернационалдық, жоғары мораль және адамгершiлiк сезiмiн қалыптастыруға, сондай-ақ
ынталары мен қабiлеттерiн жан-жақты дамытуға бағытталған әртүрлi клубтар, секциялар,
үйiрмелер, студиялар құрылуы мүмкiн.
Бiлiм беру ұйымы тәрбиеленушiлердiң қызығушылығын ескере отырып, олардың жалпы
бiлiм беретiн мектептегi, оқушылар сарайлары мен үйлерiндегi, жас техниктер мен жас
натуралистер станцияларындағы, спорт және музыка мектептерiндегi, сондай-ақ басқа да
мектептен тыс ұйымдардағы үйiрмелер мен секцияларға баруын қамтамасыз етедi.
15. Бiлiм беру ұйымында мектепке дейiнгi бөлiмдер (топтар) мектепке дейiнгi және
мектеп жасындағы балалардың туыстық қатынастарын сақтау мақсатында құрылады.
16. Мектепке дейiнгi бөлiмдер (топтар) өз қызметiнде Мектепке дейiнгi ұйымдардың
үлгi қағидаларын және осы Қағидаларды басшылыққа алады.

17. Мектепке дейiнгi жастағы балаларды тәрбиелеу, оқыту және олардың күн тәртiбi
мектепке дейiнгi тәрбиелеу мен оқытудың жалпыға мiндеттi мемлекеттiк стандартына сәйкес
жүзеге асырылады.
18. Білім беру ұйымында болу кезінде әр тәрбиеленушіге:
1) өмірі мен денсаулығының сақталуына;
2) қадір-қасиетінің қорғалуына;
3) дене, моральдық немесе психикалық зорлықтың барлық нысандарынан қорғалуына;
4) шығармашылық қабілеттері мен қызығушылықтарының дамуына;
5) дамудағы кемшіліктерді түзеуде білікті көмек алуына;
6) бейімділігіне, қабілеттеріне, тілегіне және денсаулық жағдайына сәйкес қосымша
білім беру, сауықтыру қызметтерін алуына кепілдік беріледі.
19. Бiр бiлiм беру ұйымынан екiншiсiне ауысқанда немесе бiтiрген кезде
тәрбиеленушiге:
1) туу туралы куәлiк (жеке куәлiк);
2) білім беру ұйымында болғаны туралы анықтама;
3) денсаулық жағдайы мен екпелерi туралы анықтама;
4) бiлiмi туралы құжат;
5) ата-аналары немесе туыстары туралы мәлiметтер қамтылған құжат;
6) егер жеке iсiнде осындай болса, мүлiкке, ақшалай қаражатқа, бұрын ол немесе
ата-анасы тұрған тұрғын үй алаңына оның құқығын растайтын құжаттар, дербес шоттың ашылуы
туралы шарттың көшірмесі, алимент өндiруге арналған орындау парағы және басқа да
құжаттар берiледi.
20. Бiлiм беру ұйымдарының тәрбиеленушiлерiн бiтiрту ұйымның педагогикалық
кеңесiнiң шешiмiмен, ондай болмаған кезде – ұйым әкімшілігінің шешімімен жүргiзiледi.
21. Бiлiм беру ұйымдарын басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы
Қағидалар мен ұйым жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
22. Бiлiм беру ұйымын алқалық басқару нысандары «Білім туралы» Заңның 44бабының 9-тармағына сәйкес педагогикалық кеңес, қамқоршылық кеңес болып табылады.
23. Бiлiм беру ұйымын басқаруды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес білім беру ұйымының құрылтайшысы тағайындайтын басшы жүзеге асырады.
24. Бiлiм беру ұйымының басшысы:
1) заңнамада белгiленген тәртiппен білім беру ұйымының қызметкерлерiн қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады;
2) өзге ұйымдар мен өзара қатынаста бiлiм беру ұйымының атынан өкілдік етеді;
3) білім беру ұйымының жарғысында көзделген өзге де функцияларды орындайды.
Басшының еңбегiне ақы төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделедi.
25. Білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
26. Бiлiм беру ұйымдарының басшы кадрларының, педагог және ғылыми қызметкерлерiнiң
бiлiктiлiгiн арттыру бес жылда кемiнде бiр рет «Білім туралы» Заңға сәйкес жүзеге

асырылады.
27. Білім беру ұйымдарының басшылары мен педагог қызметкерлері «Білім
туралы» Заңға сәйкес аттестаттаудан өтуге тиіс.
28. Білім беру ұйымының персоналын жинақтау тәртібі «Мемлекеттік білім беру
ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға
теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен және оның жарғысымен
регламенттеледі.
29. Бiлiм беру ұйымы жергiлiктi жағдайларға қарай қосалқы оқу шаруашылығын, оқутәжiрибе учаскесін, оқу-өндiрiстiк шеберханаларды құра алады.
30. Жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
мемлекеттiк бiлiм беру ұйымы жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылады.
31. Бiлiм беру ұйымы белгiленген нысан бойынша iс қағаздарын жүргiзедi және
бағыныстылығына қарай бiлiм беру органдарына есеп бередi.
32. Білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және таратуҚазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес әзірленді және меншік
нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, қосымша білім беру ұйымдары
қызметінің тәртібін айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының балаларға
арналған қосымша білім алу құқықтарын тегін және шарттық негізде қамтамасыз етуге
бағытталған.
2. Балаларға арналған қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдары (бұдан әрі – балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы) өз
қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексін, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың
құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңдарын, «Азаматтық
қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне
еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29
желтоқсандағы № 1400 қаулысын, «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі
штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №
77 қаулысын (бұдан әрі – Үлгі штаттар), осы Қағидаларды, балаларға арналған қосымша
білім беру ұйымының жарғысын, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық
актілерді басшылыққа алады.
3. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымында жеке тұлға, қоғаммен мемлекеттің
мүддесі үшін білім алушының білім алу және мәдени қажеттіліктерін жан-жақты
қанағаттандыру мақсатында қосымша білім берудің оқу бағдарламалары іске асырылады.
Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының түрлері:
1) қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы;
2) оқушылар (үйі, орталығы, кешені, балалар-жасөспірімдер шығармашылығы орталығы
және басқалар) сарайы;

3) жас натуралистер станциясы (балалар экологиялық орталығы, биологиялық орталық,
экобиоорталық, экология және өлкетану балалар-жасөспірімдер орталығы және басқалар);
4) жас техниктер станциясы (орталық, балалар және жасөспірімдер техникалық
шығармашылық мектебі және басқалар);
5) жас туристер станциясы (балалар-жасөспірімдер туризм орталығы, балаларжасөспірімдер экология және туризм орталығы, балалар-жасөспірімдер туризм және өлкетану
орталығы және басқалар);
6) балалар аула клубы (басқа да клубтық демалыс ұйымдары);
7) балалар өнер мектебі (балалар музыка мектебі, балалар көркемөнер мектебі,
балалар өнер мектебі және көркемдік-эстетикалық бағыттағы басқа да мектептер);
8) балалар сауықтыру (орталығы, кешені, қала сыртындағы сауықтыру лагері және
күндізгі уақытта болу лагері, палаталық лагерь, киіз үй лагері және басқалар) лагері;
9) балалар-жасөспірімдер спорттық мектебі;
10) олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі;
11) балалардың қызметі мен қызығушылықтары бағытындағы басқа ұйымдар.
4. Мемлекет балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары білім беру
қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз етеді, сондай-ақ дамуында мүмкіндігі шектеулі
балаларға және олардың қосымша білім алуы үшін арнайы жағдайларды қамтамасыз етеді.
5. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының негізгі міндеттері:
1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған
сапалы қосымша білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани, дене мүмкіндіктерін дамыту, олардың
қабілеттерін іске асыру;
3) адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру,
даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы зияткерлікті байыту;
4) азаматтылық пен отансүйгіштікке, өз Отаны – Қазақстан Республикасына
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық
дәстүрлерін қадірлеуге, Конституцияға және қоғамға қарсы кез келген көріністерге
төзбеушілікке тәрбиелеу;
5) азаматтық ұстанымы белсенді жеке тұлғаны тәрбиелеу, республиканың саясиқоғамдық, экономикалық және мәдени өміріне қатысуға қажеттілікті, тұлғаның өз құқықтары
мен міндеттеріне саналы қарым-қатынасты қалыптастыру;
6) балалар бойында экологиялық мәдениетті тәрбиелеу, оларды табиғатты қорғау ісіне
тарту;
7) қоғамдағы өмірге бейімдеу;
8) мазмұнды бос уақытты ұйымдастыру.
6. Балаларға арналған қосымша білім берудің оқу бағдарламалары жалпы білім беретін
мектептерде, лицейлерде және гимназияларда да іске асырылады.

2. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
Қызметті ұйымдастыру
7. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымын Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалар (құрылтайшылар) құрады.
8. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының мәртебесін оның құрылтайшысы
айқындайды және оның жарғысында «Білім туралы» Заңның талаптары ескеріле отырып,
көрсетіледі.
9. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының басшыларын және педагог
қызметкерлерін аттестаттау «Білім туралы» Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды білім
беруді мемлекеттік басқару органдары өздерінің құзыретіне сәйкес жоспарлы тәртіппен бес
жылда бір рет өткізеді.

10. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының білім беру қызметін
педагогтер, әдіскерлер, педагог-ұйымдастырушылар және оларға теңестірілген тұлғалар
(бұдан әрі – педагог қызметкерлер), тиісті бейіндегі мамандар жүзеге асырады.
11. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының басшы кадрларының және педагог
қызметкерлерінің, сондай-ақ тиісті бейіндегі мамандардың біліктілігін арттыру, бес жылда
кемінде бір рет жүзеге асырылады.
12. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасын
құру және дамыту құрылтайшының қаражаты, ақылы негізде көрсетілетін қызметтерден түскен
кірістер, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен жүзеге асырылады.
13. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасы шеңберінде ақылы негізде білім беру қызметтерін және өзге де
қызметтерді ұсынады, осы қызметтен алынған кірістерге дербес иелік етеді. Ақылы
қызметтер көрсету тізбесі және тәртібі балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының
жарғысымен айқындалады.
14. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен мүлікке иелік етеді және оны
пайдаланады. Қосымша білім беретін мемлекеттік ұйымның мүлкі ұйымның негізгі
міндеттеріне қайшы келетін мақсаттарда пайдалануға жатпайды.
Білім беру және тәрбиелеу процесі
15. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген шекте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда,
кадрларды іріктеу мен қабылдауда, ғылыми, қаржы-шаруашылық және өзге де қызметтерде
дербес.
16. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы балалардың сұрауларын, отбасының,
білім беру ұйымдарының, қоғамдық (оның ішінде балалар мен жасөспірім) ұйымдардың
қажеттіліктерін, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін, ұлттық-мәдени
дәстүрлерін ескере отырып, білім берудің оқу бағдарламаларын дербес әзірлейді.
17. Білім берудің оқу бағдарламасын іске асыру кезіндегі оқу-тәрбие процесі
балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының (клуб, студия, ансамбль, топ, үйірме,
театр және басқа) қызығушылықтар бойынша бірлестіктерінде (бұдан әрі – бірлестіктер)
жүзеге асырылады.
18. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарында балалардың қызметі
қызығушылықтары бойынша бірыңғай жастағы және түрлі жастағы бірлестіктерінде жүзеге
асырылады. Қызығушылықтары бойынша бірлестіктерді қалыптастыру балалардың ерікті
таңдауына негізделеді.
19. Әр бала бірнеше бірлестіктерде шұғылдануды таңдауға, оларды ауыстыруға құқылы.
20. Бірлестіктің қызығушылықтар бойынша қызметінің мазмұнын оқу жоспарларын және
білім берудің оқу бағдарламаларын ескере отырып қосымша білім беру педагогы айқындайды.
21. Қызығушылықтар бойынша бірлестіктердегі сабақтар бір тақырыптық бағыттағы
білім берудің оқу бағдарламалары немесе кешенді, кіріктірілген бағдарламалар бойынша
өткізіледі. Бағдарламаның талаптарына байланысты сабақтар түгел оқу жылына, сол сияқты
одан қысқа мерзімге де ұйымдастырылады.
22. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы келісім бойынша және (немесе)
ұйымдармен, кәсіпорындармен бірлесіп, балалардың бейіндік дайындығын жүргізеді.
Біліктілік емтихандарын тапсырған білім алушыларға бағалар қойылады немесе бейіндігі
бойынша (көркемдік, музыкалық және өнер мектептері) біліктілік беру туралы куәлік
беріледі.
23. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымындағы тәрбиелік бағдарламалар білім
беру бағдарламаларының құрамдасы болып табылады және отансүйгіштікті, азаматтықты,
төзімділікті, жоғары өнеге мен адамгершілікті қалыптастыруға, сондай-ақ

тәрбиеленушілердің жан-жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған.
24. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарында білім беру және тәрбиелеу
процесі тәрбиеленушілердің денсаулық жағдайын ескере отырып жүзеге асырылады. Онда білім
алушылардың, тәрбиеленушілердің ауруын болдырмау, денсаулығын нығайту, физикалық
жетілдіру, салауатты өмір салтына ынталандыру жөніндегі шараларды орындау қамтамасыз
етіледі.
25. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымында оқу-тәрбие процесін қамтамасыз
етуге және жетілдіруге бағытталған әдістемелік жұмыс, сондай-ақ оқытудың жаңа
технологияларын әзірлеу және енгізу, педагог қызметкерлердің, сондай-ақ тиісті бейіндегі
мамандардың біліктілігін арттыру жүзеге асырылады.
26. Білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу және білім беру процесін оңтайландыру
мақсатында балаларға арналған қосымша білім беру ұйымында әдістемелік, әлеуметтікпедагогикалық және психологиялық қызметтер құрылады.
27. Балалардың бастамасы бойынша балаларға арналған қосымша білім беру ұйымында өз
жарғыларына және осы қағидаларға сәйкес қызмет ететін балалардың қоғамдық бірлестіктері
мен ұйымдары құрылады.
Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының әкімшілігі осы бірлестіктер мен
ұйымдар жұмысына жәрдемдеседі.
28. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы балалармен жұмысты барлық
күнтізбелік жыл бойына ұйымдастырады. Демалыс уақытында қажеттілігіне қарай белгіленген
тәртіппен клубтар, лагерьлер және туристік базалар ашады, өз базасында немесе балалардың
тұрғылықты орны бойынша лагерьлерде (қала сыртында немесе күндізгі болу) балалардың
тұрақты және (немесе) ауыспалы құрамымен түрлі топтар құрады, шеберлік сағаттарын
өткізеді.
29. Балалар мен ата-аналардың бірлескен шығармашылығы, демалысы үшін қажетті
жағдайлар жасау мақсатында бірлестіктер жұмысына, сондай-ақ бұқаралық іс-шараларды
өткізу кезінде педагогтің келісімімен оларды негізгі құрамға қоспай балалардың атааналары (заңды өкілдері) қатысуы мүмкін.
30. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарындағы білім беру және тәрбиелеу
процесіне қатысушылар балалар, педагог қызметкерлер, бейіні бойынша мамандар, білім
алушылардың ата-аналары (кәмелетке толмағандардың өзге заңды өкілдері) болып табылады.
31. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы балаларды қабылдау кезінде атааналарды немесе өзге де заңды өкілдерді оқу-тәрбие процесінің жүргізілуімен және
мазмұнымен, жарғымен және қабылдау қағидалары мен білім беру және тәрбиелеу процесін
ұйымдастыруды регламенттейтін басқа да құжаттармен таныстыруды қамтамасыз етеді.
32. Білім алушылардың, ата-аналардың (кәмелетке толмағандардың өзге заңды
өкілдерінің) және қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде және балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының жарғысында
айқындалады.
33. Қызметкер мен балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының еңбек қатынастары
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен реттеледі.
Ұйымды басқару
34. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымын басқару «Білім туралы» Заңның 44бабына, «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Заңға, осы Қағидаларға,
балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының жарғысына, сондай-ақ өзге де нормативтік
құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.
35. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымын алқалық басқару нысандары
педагогикалық кеңес, қамқоршылық кеңес, әдістемелік кеңес және басқа да нысандар болып
табылады.
36. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымын тікелей басқаруды басшы жүзеге
асырады.

37. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының басшысын құрылтайшы Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
38. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогикалық қызметке
арнайы педагогикалық немесе тиісті бейіндер бойынша кәсіптік білімі бар адамдарға рұқсат
етіледі.
39. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарындағы жұмысқа сот үкімі немесе
медициналық қорытындымен педагогикалық қызметке тыйым салынған, сондай-ақ заңда
белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған соттылығы бар адамдарға рұқсат
етілмейді.
40. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының басшысы:
1) ұйым білім алушыларының, қызметкерлерінің құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) білім алушыларының және ұйым қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі
өмірі және денсаулығы, еңбекті қорғау нормалары мен қауіпсіздік техникасын сақтамағаны;
4) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
5) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
Халықаралық ынтымақтастық
41. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының халықаралық
ынтымақтастығы Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттары негізінде жүзеге асырылады.
42. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы білім саласындағы уәкілетті
органмен келісім бойынша шетелдік білім беру ұйымдарымен, халықаралық ұйымдармен және
қорлармен тікелей байланыстар орнатады, халықаралық бағдарламаларға қатысады, білім
беру, мәдениет, спорт және туризм саласындағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға
(қауымдастықтарға) кіреді, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
ынтымақтастық туралы екі жақты және көп жақты шарттар жасасады.
43. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы шетелге жіберу үшін (тәжірибе
алмасу, түрлі іс-шараларға, конференцияларға, жарыстарға, конкурстарға, байқауларға,
олимпиадаларға, фестивальдарға және тағы сол сияқтыларға қатысу мақсатында) қызметкерлер
мен білім алушыларды іріктеуді және даярлауды жүзеге асырады.
Қайта құру және тарату
44. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарын қайта құру және тарату
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
бекітілген

Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес әзірленді және
меншік нысандарына қарамастан ересектерге арналған қосымша білім беретін білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Ересектерге арналған қосымша білім беруді білім беру ұйымдары, сондай-ақ
қосымша білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын құрылымдық бөлімшелері бар,
қосымша білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалар (бұдан әрі –

білім беру ұйымдары) жүзеге асырады.
3. Білім беру ұйымдары өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 2007
жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Еңбек
кодексі), «Білім туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2
шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына, білім беру қызметін регламенттейтін өзге
де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Үлгілік
қағидаларға және оның негізінде әзірленген білім беру ұйымының жарғысына сәйкес жүзеге
асырады.
4. Білім беру ұйымдарының негізгі міндеттері:
1) жұмысшылар, қызметкерлер, мамандар біліктілігін технологиялар мен өндірісте
болып жатқан өзгерістерге байланысты оларға қойылатын талаптарды тұрақты арттыруды
ескере отырып арттыру;
2) бұрын алынған кәсіптік білімдер, біліктілік пен дағдыларды тереңдету және
жетілдіру;
3) еңбек нарығы құрылымының өзгеруіне байланысты қосымша біліктілікті алу арқылы
кәсіптік мүмкіндіктерді кеңейту болып табылады.

2. Білім беру ұйымдары қызметінің тәртібi
5. Білім беру ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Үлгілік
қағидаларда және білім беру ұйымы жарғыларында белгіленген шектерде оқу-тәрбие процесін
ұйымдастыру, кадрларды іріктеу және орналастыруда, оқу-әдістемелік, қаржы-шаруашылық
қызметте дербес.
6. Білім беру ұйымының оқу және тәрбие процесінің негізі ұйым жүзеге асыратын оқу,
оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстарын жоспарлау және есепке алу болып табылады.
7. Білім беру ұйымдарының оқу процесі оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес
жүзеге асырылады. Оқу процесінің оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, күнтізбелік
кестелерін ұйымдар бекітеді. Мүмкіндігі шектеулі адамдар оқыту кезінде олардың дара
қажеттіліктерін ескере отырып жағдайлар жасалады.
8. Ересектерге арналған қосымша білім беретін білім беру бағдарламалары бойынша
біліктілікті арттырудан өткен білім алушылардың білім деңгейін қорытынды бағалауды
құрамын білім беру ұйымдарының басшылары бекітетін емтихан комиссиялары жүргізеді.
9. Білім алушы оқу жоспарының талаптарын орындамаған және білім беру ұйымының
жарғысын бұзған жағдайда ол білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен білім алушылар
құрамынан шығарылады.
10. Кадрлардың біліктілігін арттыру кәсіпорындармен (бірлестіктермен), ұйымдармен,
жұмыспен қамту органдарымен, сондай-ақ басқа да заңды және жеке тұлғалармен жасалатын
шарттар негізінде жүзеге асырылады.
11. Ересектерге арналған қосымша білімді алған тұлғаларға белгіленген үлгідегі
біліктілікті беру туралы куәлік (сертификат) беріледі.
12. Мамандардың біліктілікті арттырудан өту кезеңділігін «Білім туралы» Заңда
көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс беруші белгілейді.
13. Білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне білім беру ұйымдарында, сондайақ білім беру бағдарламаларын іске асыратын басқа да ұйымдарда білім алушыларды оқыту
мен тәрбиелеуге байланысты білім беру қызметімен айналысатын тұлғалар жатады.
14. Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру
ұйымдарының педагог қызметкерлері лауазымдарын алмастыру Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
15. Ересектерге арналған қосымша білім беру жұмыс берушілер немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаражаттар есебінен оқу шартына
сәйкес жүзеге асырылады.
Ересектерге арналған қосымша білім беру нысандарын, мазмұнын, көлемін тиісті
мамандық бойынша қолданыстағы қосымша білім беру бағдарламаларының негізінде жұмыс

беруші айқындайды.
Оқуға қабылдау ұйым басшысының бұйрығымен жүргізіледі.
Білім алушыға оқу кезінде оның аталған ұйымда оқуда болу мерзімін куәландыратын
анықтама беріледі.
16. Шетел мемлекеттері азаматтарының ересектерге арналған қосымша білім алу
тәртібі халықаралық келісімдермен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен айқындалады.
17. Ересектерге арналған қосымша білім беру бюджет қаражаты есебінен де, ақылы
негізде де жүзеге асырылуы мүмкін.
Ақылы негіздегі оқу құнын білім беру ұйымы айқындайды.
18. Білім беру ұйымдарының білім алушылары:
1) білім беру бағдарламаларының мазмұнын айқындауға қатысады;
2) қосымша білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін қажетті нормативтік және
нұсқаулық құжаттарды, оқу және оқу-әдістемелік материалдарды, сондай-ақ кітапханалық
және ақпараттық қорды, басқа да бөлімшелер қызметтерін пайдаланады;
3) конференцияларға және ғылыми семинарларға қатысады, білім беру ұйымдарының
басылымдарында өз рефераттарын, еңбектерін және басқа да материалдарын жариялайды.
19. Біліктілікті арттырудан өтіп жатқан қызметкерлер Еңбек кодексінде, ұжымдық,
еңбек шарттарында көзделген кепілдіктерді пайдаланады.
20. Жұмыс беруші Еңбек кодексінде, келісімдерде, ұжымдық, еңбек шарттарында
көзделген жұмысты оқумен қоса атқару үшін біліктілікті арттырудан өтіп жатқан
қызметкерлерге жағдайлар жасайды.
21. Білім беру ұйымының қызмет етуі және дамуы үшін біліктілікті арттырудың
қажеттілігін және көлемін жұмыс беруші айқындайды.
22. Еңбек шарты қызметкердің немесе қызметкердің кінәсі салдарынан жұмыс берушінің
бастамасы бойынша оқуға арналған шартты белгіленген мерзімге дейін бұзылған жағдайда,
қызметкер өзін оқытуға байланысты шығындарды жұмысын өтеудің жұмыс істелмеген мерзіміне
барабар мөлшерде жұмыс берушіге өтейді. Жұмыс берушінің келісімінде, ұжымдық және
(немесе) еңбек шарттарында оқытуға байланысты жеңілдіктер мен өтемақы төлемдері көзделуі
мүмкін.
23. Білім беру ұйымын тікелей басқаруды басшы жүзеге асырады. Білім беру ұйымының
басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке
тағайындалады және одан босатылады.
24. Білім беру ұйымының басшысы:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) білім беру ұйымы білім алушыларының және қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі
кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
4) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
5) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
25. Білім беру ұйымын құру, қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№ 499 қаулысымен
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары туралы үлгі ережені бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 2 желтоқсандағы № 1839 қаулысы (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 53, 523-құжат).
2. «Мектептен тыс ұйымдар қызметі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 22 маусымдағы № 849 қаулысы (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 23, 29 бет).
3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2001 жылғы 22 маусымдағы № 849 қаулысына
толықтыру мен өзгерiс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16
қарашадағы № 1208 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 45, 571-құжат).
4. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 желтоқсандағы № 1353 қаулысы (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 50, 647-құжат).
5. «Жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған бiлiм
беру ұйымдары қызметiнiң үлгi ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2005 жылғы 25 қаңтардағы № 59 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 3,
31-құжат).
6. «Қосымша кәсiптiк білімнiң білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметiнiң үлгi ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005
жылғы 3 ақпандағы № 94 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 5, 47құжат).
7. «Арнаулы білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 3 ақпандағы № 100 қаулысы (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 6, 50-құжат).
8. «Жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімнiң білім беру бағдарламаларын iске
асыратын білім беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 ақпандағы № 113 қаулысы (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2005 ж. № 6, 61-құжат).
9. «Кәсіптік бастауыш білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005
жылғы 28 ақпандағы № 174 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 9, 95құжат).
10. «Жоғары кәсiптік білімнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын білім беру
ұйымдары қызметiнiң үлгi ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005
жылғы 2 наурыздағы № 195 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 11, 110құжат).
11. «Кәсіптік орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005
жылғы 4 наурыздағы № 208 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 11, 115құжат).
12. «Жалпы орта білімнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінiң үлгi ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005
жылғы 11 наурыздағы № 224 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 12, 124құжат).
13. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне білім беру мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 28 қыркүйектегі № 934 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., №
36, 400-құжат).
14. «Дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары қызметінің
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы №
69 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 2, 32-құжат);
15. «Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің

республикалық оқу орындарының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1109 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 974-құжат).

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ
РМК

Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования
соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций образования,
реализующих дополнительные образовательные программы для детей
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499
В соответствии с подпунктом 19) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля
2007 года «Об образовании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Типовые правила деятельности дошкольных организаций;
2) Типовые правила деятельности общеобразовательных организаций (начального,
основного среднего и общего среднего);
3) Типовые правила деятельности организаций технического и профессионального
образования;
4) Типовые правила деятельности организаций послесреднего образования;
5) Типовые правила деятельности организаций высшего образования;
6) Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования;
7) Типовые правила деятельности специализированных организаций образования;
8) Типовые правила деятельности специальных организаций образования;
9) Типовые правила деятельности организаций образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
10) Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для
детей;
11) Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для
взрослых.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
С. Ахметов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности дошкольных организаций
1. Общие положения
1. Типовые правила деятельности дошкольных организаций (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании» (далее - Закон «Об образовании»). Правила определяют порядок деятельности
дошкольных организаций образования (далее – дошкольные организации), независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности, за исключением дошкольных организации
автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».
2. Дошкольные организации обеспечивают выполнение государственного
образовательного заказа, финансируемого государством объема услуг по воспитанию,
обучению и развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и оздоровлению
воспитанников в возрасте от одного года до достижения школьного возраста.
3. Основными задачами дошкольных организаций являются:

1) охрана жизни и здоровья детей;
2) создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и
личностное развитие воспитанников;
3) обеспечение качественной предшкольной подготовки;
4) воспитание гражданственности, казахстанского патриотизма, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения, развития детей и охраны здоровья.
4. Дошкольные организации различаются по следующим видам:
1) ясли-сад;
2) детский сад;
3) семейный ясли-сад;
4) санаторный ясли-сад;
5) комплекс «школа-детский сад»;
6) дошкольный мини-центр.
5. Основной структурной единицей дошкольной организации образования является
группа воспитанников дошкольного возраста. Группы комплектуются по одновозрастному или
разновозрастному принципу.
6. Наполняемость групп дошкольной организации осуществляется согласно Санитарным
правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования
детей и подростков», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от
30 декабря 2011 года № 1684.
7. Группы различаются по времени пребывания воспитанников и функционируют в
режиме:
1) полного пребывания;
2) неполного пребывания;
3) круглосуточного пребывания.
8. Дошкольные организации в своей деятельности руководствуются Конституцией
Республики Казахстан, Законом «Об образовании», Государственной программой развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118, Программой по обеспечению детей
дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 года №
488, Уставом дошкольной организации и настоящими Правилами.
9. Дошкольные организации по форме собственности являются государственные и
частные.
10. Исключен постановлением Правительства РК от 23.05.2014 № 538(вводится в
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).
11. Прием детей в дошкольные организации на постоянное или временное пребывание
ведется в течение года при наличии в них свободных мест.
12. За ребенком сохраняется место в дошкольной организации в случаях:
1) болезни ребенка;
2) лечения и оздоровления ребенка в медицинских, санаторно-курортных и иных
организациях;
3) предоставления одному из родителей или законных представителей трудового
отпуска;
4) оздоровления ребенка в летний период сроком до двух месяцев.
13. Отчисление детей из дошкольных организаций производится руководителем в
случаях:

1) несвоевременной ежемесячной оплаты за содержание ребенка (задержка в оплате
более 15 календарных дней от установленного срока оплаты);
2) пропуска ребенком более одного месяца без уважительных причин и без
предупреждения администрации;
3) при наличии медицинских противопоказаний, препятствующих его пребыванию на
основании справки врачебной консультационной комиссии.
14. Размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей
за содержание ребенка в государственных дошкольных организациях, созданных в
организационно-правовой форме коммунальных государственных казенных предприятий,
составляет 100 процентов затрат на питание, независимо от возраста, и устанавливается
учредителем.
15. В частных дошкольных организациях порядок взимания оплаты с родителей или
законных представителей устанавливается учредителем дошкольной организации.
16. В санаторных ясли-садах, дошкольных организациях для детей с ограниченными
возможностями содержание детей предоставляется на бесплатной основе.
17. Руководитель государственной дошкольной организации образования один раз в три
года проходит аттестацию согласно Закону «Об образовании».
Педагогический работник не реже одного раза в пять лет проходит аттестацию.
Государственная аттестация дошкольных организаций образования, независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности, проводится один раз в пять лет в
плановом порядке уполномоченным органом в области образования в соответствии с
компетенцией.
Сноска. Пункт 17 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от
19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).

2. Порядок деятельности дошкольной организации
18. Дошкольная организация создается учредителем и регистрируется в органах
юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. После
регистрации дошкольная организация образования уведомляет о начале деятельности
уполномоченный орган в области образования в соответствии с компетенцией по месту
нахождения.
Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правительства РК от 19.12.2014 № 1332
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
18-1. При прекращении деятельности дошкольная организация образования уведомляет о
прекращении деятельности уполномоченный орган в области образования в соответствии с
компетенцией по месту нахождения.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 18-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
18-2. Направление уведомлений о начале или прекращении деятельности осуществляется
в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и
уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 18-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
19. Дошкольные организации разрабатывают на основе статьи 41 Закона «Об
образовании» и настоящих Правил свой устав.
20. Дошкольные организации обеспечивают:
1) выполнение функций, определенных его Уставом;
2) охрану жизни и здоровья детей;

3) реализацию в полном объеме общеобразовательных программ дошкольного воспитания
и обучения;
4) соответствие применяемых форм, методов и средств организации педагогического
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, способностям, интересам и
потребностям детей.
21. В государственных дошкольных организациях штатная численность устанавливается
согласно типовыми штатами работников государственных организаций образования,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года №
77.
22. Дошкольные организации обеспечивают детей: текущим медицинским наблюдением,
иммунизацией и организацией профилактических осмотров совместно с территориальными
медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи, которые осуществляются
медицинскими работниками, входящими в штат дошкольной организации. Педагогические
работники дошкольных организаций проходят ежегодно бесплатное медицинское обследование в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
23. Дошкольные организации обеспечивают сбалансированное питание детей. Питание
детей проводится с учетом возрастных особенностей, режима работы, кратность его
определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями и Уставом.
24. Дошкольные организации оказывают в порядке, установленном руководителем
дошкольной организации, дополнительные платные услуги образовательного, оздоровительного
характера. Поступившие средства от платных услуг могут быть направлены на начисление
заработной платы специалистам, приобретение инструментария, создание соответствующей
развивающей среды.
25. В целях социально-педагогической поддержки семьи и ребенка, для родителей,
дети которых не охвачены дошкольным воспитанием и обучением, создаются консультационные
пункты в дошкольных организациях.
26. Управление дошкольными организациями строится на принципах единоначалия и
коллегиального управления. Формами коллегиального управления являются советы:
педагогический, попечительский.
27. Непосредственное управление дошкольной организацией осуществляет руководитель.
28. Руководитель дошкольной организации:
1) действует от имени дошкольной организации, представляет ее во всех
государственных и частных организациях;
2) является распорядителем средств, заключает договора, выдает доверенности,
открывает в банках расчетные и другие счета;
3) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к
исполнению работниками дошкольной организации, налагает взыскания;
4) осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом приема и увольнения
работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
5) создает условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса в
дошкольной организации в соответствии с требованиями государственного общеобязательного
стандарта образования дошкольного воспитания и обучения и санитарно-гигиеническими
нормами;
6) организует дополнительные услуги, направленные на удовлетворение интересов
детей, потребностей семьи;
7) при приеме ребенка в дошкольную организацию знакомит родителей или законных
представителей с уставом, документами, регламентирующими порядок приема и организацию
учебно-воспитательного процесса и медицинского обслуживания, заключает договор c
родителями или законными представителями;
8) обеспечивает сохранность и эффективное использование закрепленного за
дошкольной организацией имущества.

29. Руководитель дошкольной организации согласно Законам Республики Казахстан,
несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод воспитанников, сотрудников;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) за нарушение требований государственного общеобязательного стандарта
дошкольного воспитания и обучения;
4) охрану жизни и здоровья воспитанников и сотрудников во время учебновоспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
30. Права и обязанности работников дошкольных организаций конкретизируются в
правилах внутреннего распорядка и должностных инструкциях работников, разрабатываемых
дошкольной организацией самостоятельно. При этом права и обязанности, фиксируемые в
указанных актах, не должны противоречить Конституции Республики Казахстан, Закону «Об
образовании», иным законодательным актам и уставу организации.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной организации
31. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной организации осуществляется
в соответствии с программами и учебными планами, разработанными на основе
государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, а также
определяется уставом дошкольной организации.
32. Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети,
родители или законные представители, педагогические работники.
33. К занятию педагогической деятельностью в дошкольных организациях допускаются
лица, имеющие педагогическое образование (техническое и профессиональное, высшее,
послевузовское), подтверждаемое документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица, которым педагогическая
деятельность запрещена приговором суда или медицинским заключением, а также имеющие
судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке.
34. Нормативная учебная нагрузка в неделю для исчисления месячной заработной
платы педагогических работников дошкольных организаций и предшкольных групп дошкольного
воспитания и обучения и предшкольных классов организаций образования устанавливается не
более 24-х часов.
Согласно пункту 2 статьи 30 Закона «Об образовании» дошкольное обучение
осуществляется с пяти лет в виде предшкольной подготовки детей к обучению в школе.
Предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в семье, дошкольных
организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
Предшкольная подготовка в государственных организациях образования является
бесплатной.
35. Педагоги дошкольных организаций в целях обеспечения эффективного
воспитательно-образовательного процесса самостоятельно выбирают и применяют
альтернативные авторские программы, вводят новые технологии воспитания, обучения и
оздоровления при условии соблюдения государственного общеобязательного стандарта
дошкольного воспитания и обучения.
36. Отношения воспитанника, родителей и персонала дошкольной организации строятся
на основе сотрудничества, взаимного уважения участников воспитательно-образовательного
процесса и с учетом предоставления воспитаннику свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
37. Взаимоотношения между дошкольной организацией и родителями или законными

представителями регулируется договором, который заключается при зачислении ребенка в
дошкольную организацию. В договоре определяются режим посещения ребенком дошкольной
организации, кратность питания, уровень и сроки предоставления дополнительных
образовательных, оздоровительных услуг, размер оплаты за содержание ребенка в дошкольной
организации, дополнительные платные услуги и иные условия.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности общеобразовательных организаций
(начального, основного среднего и общего среднего)
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности общеобразовательных организаций
(начального, основного среднего и общего среднего) (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и
определяют порядок деятельности организаций, реализующих общеобразовательные программы
начального, основного среднего и общего среднего образования (далее – организации
образования), независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, за
исключением автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».
2. Основные задачи организаций образования:
1) создание условий для развития функциональной грамотности учащихся через
освоение образовательных программ, направленных на формирование и развитие компетентной
личности;
2) обеспечение получения обучающимися базисных основ наук, предусмотренных
соответствующим государственным общеобязательным стандартом образования;
3) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование
прочных основ нравственности и здорового образа жизни;
4) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике
Казахстан, уважения к государственным символам и государственному языку, почитания
народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным
проявлениям;
5) воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей
участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики,
осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям;
6) приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры, изучение истории,
обычаев и традиций казахского народа и других национальностей, проживающих в Республике
Казахстан.
3. Основными видами организаций образования являются школа, малокомплектная школа,
гимназия, лицей, профильная школа.
3-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы основного среднего, общего
среднего образования, осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 3-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
3-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 3-2 в соответствии с постановлением

Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4. В зависимости от содержания образовательных учебных программ с учетом
потребностей и возможностей личности, создания условий доступности получения каждого
уровня образования обучение осуществляется в форме очного, заочного, вечернего,
экстерната и дистанционной форме обучения для детей с ограниченными возможностями.
5. Государство, реализуя цели инклюзивного образования, обеспечивает гражданам с
ограниченными возможностями в развитии специальные условия для получения ими
образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации на всех уровнях
образования.
6. Для граждан, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не
могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования,
организуется индивидуальное бесплатное обучение на дому или в организациях, оказывающих
стационарную помощь, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию.
7. В негосударственных организациях образования, реализующих платные
образовательные услуги, взаимоотношения обучающегося, его родителей или иных законных
представителей регулируются договором, определяющим сроки обучения, размер платы за
обучение, иные условия.
8. Исключение из государственных организаций образования обучающихся допускается в
исключительных случаях по решению органа государственного управления организацией
образования за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение
устава организации образования.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия органов опеки и попечительства.
Получение общего среднего образования исключенных из государственных организаций
образования детей продолжается в общеобразовательной школе при исправительном
учреждении, вечерней и частной школе или в форме экстерната.
9. Трудовые отношения работника и организации образования
регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок деятельности организаций образования
Организации деятельности
10. Субъектами образовательного процесса являются учащиеся, педагогические
работники, родители учащихся или иные законные представители.
11. Организации образования, реализующие образовательные учебные программы
основного среднего, общего среднего образования, выдают гражданам, прошедшим итоговую
аттестацию, документы об образовании государственного образца.
12. К занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие специальное
педагогическое или профессиональное образование по соответствующим профилям.
К работе в организациях образования не допускаются лица, которым педагогическая
деятельность запрещена приговором суда или медицинским заключением, а также имеющие
судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке.
13. Продолжительность рабочего времени работников организаций образования, для
которых не установлена нормативная учебная нагрузка, устанавливается в соответствии
с трудовым законодательством Республики Казахстан.
Образовательный процесс
14. Организации образования осуществляют образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами уровней общего среднего образования: начального (1-4
классы), основного среднего (5-9 (10) классы) и общего среднего (10-11 (12) классы).
15. Общеобразовательные учебные программы начального образования (1 уровень)
направлены на формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности: прочных навыков чтения, письма,

счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры поведения для
последующего освоения образовательных программ основной школы.
Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального образования четыре года.
16. Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования (2
уровень) направлены на освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у
них высокой культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение личности и
профессиональную ориентацию.
Общеобразовательная учебная программа включает предпрофильную подготовку
обучающихся.
Изучение содержания каждого предмета завершается на уровне основного среднего
образования.
Срок освоения общеобразовательной учебной программы основного среднего образования
- пять лет.
При переходе на двенадцатилетнее образование срок освоения общеобразовательной
учебной программы основного среднего образования - шесть лет.
17. Общеобразовательные учебные программы общего среднего образования (3 уровень)
разрабатываются на основе дифференциации, интеграции и профессиональной ориентации
содержания образования с введением профильного обучения по естественно-математическому и
общественно-гуманитарному направлениям.
Срок освоения общеобразовательной учебной программы общего среднего образования два года.
18. С учетом интересов родителей или иных законных представителей, по согласованию
с местными органами управления образованием в организациях образования могут открываться
классы с совместным пребыванием детей с ограниченными возможностями в развитии со
здоровыми детьми (в одном классе могут обучаться не более двух детей с ограниченными
возможностями в развитии) или специальные классы по видам нарушений.
Коррекционные занятия для всех учащихся с ограниченными возможностями инклюзивных
и специальных классов осуществляются специальными педагогами (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог, логопед). Дети с ограниченными возможностями, включенные в
общий класс, обучаются по общеобразовательным программам.
19. Учебный и воспитательный процесс в организациях образования осуществляется в
соответствии с рабочими учебными программами и рабочими учебными планами.
20. В организациях образования реализуются образовательные учебные программы
дополнительного образования.
21. Организация образовательного процесса в организациях образования строится на
основе учебного плана, регламентируется годовым календарным учебным графиком работы и
расписанием занятий.
22. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются
утверждаемыми организациями образования положениями, подготовленными на основе
государственных общеобязательных стандартов образования, санитарных правил,
гигиенических нормативов, учебных планов и рекомендаций органов здравоохранения и
образования.
23. В организациях образования организуется медицинское обеспечение детей и
подростков.
Минимальный набор помещений медицинского пункта организаций образования включает
кабинет медработника и процедурный кабинет.
Штатное расписание общеобразовательной школы включает единицу медицинского
работника (медсестра, врач). Согласно действующему законодательству Республики Казахстан
школьный медицинский работник своевременно повышает свою квалификацию.
При отсутствии медицинского пункта и медицинского работника в малокомплектных

школах медицинское обеспечение осуществляется территориальными организациями первичной
медико-санитарной помощи.
24. Расписание занятий в организации образования утверждается ее руководителем
либо лицом, его заменяющим.
25. В расписании занятий указывается ежедневное количество, продолжительность и
последовательность учебных занятий.
Расписание занятий в организациях образования предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для питания и активного отдыха обучающихся и воспитанников.
Продолжительность перемен между уроками для учащихся всех видов
общеобразовательных организаций составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2
или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков
устраивать две перемены по 20 минут каждая.
26. Продолжительность урока в организациях образования – сорок пять минут (в
специальных классах - не более сорока минут).
Учебные занятия в организациях образования начинаются не ранее восьми часов.
Независимо от продолжительности учебной недели, дневная учебная нагрузка учащихся
составляет не более пяти уроков в начальной школе и не более семи уроков в основной
школе, не более восьми уроков в старшей школе.
27. В целях контроля за освоением обучающимися образовательных программ
организации образования осуществляют текущий контроль успеваемости учащихся
и промежуточную аттестацию обучающихся.
28. Организации образования самостоятельны в выборе форм, порядка и периодичности
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
29. Организации образования самостоятельны в выборе форм, средств и методов
обучения, определяемых их уставами.
30. Все организации образования, независимо от форм собственности, обеспечивают
знание обучающимися казахского языка как государственного, а также изучение русского
языка и одного из иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным
стандартом соответствующего уровня образования.
31. Педагогический работник проходит ежегодный медицинский осмотр, а также не
реже одного раза в пять лет аттестацию.
Государственная аттестация общеобразовательных организаций (начального, основного
среднего и общего среднего) образования, независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности, проводится один раз в пять лет в плановом порядке уполномоченным
органом в области образования в соответствии с компетенцией.
Сноска. Пункт 31 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от
19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
Управление организациями образования
32. Организации образования в своей деятельности руководствуются Конституцией
Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом
организации образования.
Непосредственное управление организацией образования осуществляет ее руководитель.
33. Руководитель организации образования назначается на должность и освобождается
от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
34. Руководитель организации образования несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций

образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
35. В организациях образования создаются коллегиальные органы управления.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций технического и профессионального образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций технического и
профессионального образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон «Об
образовании») и определяют порядок деятельности организаций образования, реализующих
образовательные учебные программы технического и профессионального образования (далее –
организация технического и профессионального образования), независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности.
2. Техническое и профессиональное образование приобретается в училищах, колледжах
и высших технических школах на базе основного среднего и (или) общего среднего
образования.
3. Перед организациями технического и профессионального образования стоят
следующие задачи:
1) создание необходимых условий для получения качественного образования,
направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;
2) обеспечение профессиональной ориентационной работы с обучающимися;
3) развитие систем обучения, обеспечивающих взаимосвязь между теоретическим
обучением, обучением на производстве и потребностями рынка труда, и помогающих каждому
максимально использовать свой личный потенциал в обществе, основанный на знаниях;
4) внедрение и эффективное использование новых технологий обучения,
способствующих своевременной адаптации профессионального образования к изменяющимся
потребностям общества и рынка труда;
5) интеграция образовательных программ по техническому и профессиональному
образованию и производства.
4. Организации технического и профессионального образования осуществляют свою
деятельность в соответствии с Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а
также настоящими Типовыми правилами и разработанными на их основе уставами организаций
образования.
5. Организациями технического и профессионального образования являются юридические
лица, которые реализуют одну или несколько образовательных учебных программ и
обеспечивают образование и воспитание обучающихся.

2. Порядок деятельности организаций технического и профессионального
образования
6. Организации технического и профессионального образования самостоятельны в
организации учебно-воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, учебнометодической, финансово-хозяйственной деятельности в пределах, установленных Законом «Об
образовании», настоящими Типовыми правилами и уставом организации технического и
профессионального образования.

6-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы технического и
профессионального образования, осуществляют свою деятельность на основании лицензии,
выданной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
6-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 6-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
7. Основой организации учебного и воспитательного процесса являются планирование и
учет учебной, учебно-методической и воспитательной работы, осуществляемой организацией
технического и профессионального образования.
8. Планирование учебной и воспитательной работы в организациях технического и
профессионального образования осуществляется путем утверждения графика учебновоспитательного процесса на учебный год и расписания теоретических и практических
занятий.
График учебно-воспитательного процесса и расписание учебных занятий утверждаются
руководителем организации технического и профессионального образования.
Учет учебной и воспитательной работы в организациях образования осуществляется
путем ведения журналов учета теоретического и производственного обучения и табелей учета
выполнения учебных программ в учебных часах.
Организации образования, осуществляющие подготовку по военным специальностям,
организовывают учебно-воспитательный процесс в соответствии с нормативными правовыми
документами, утвержденными руководителем соответствующего государственного органа.
9. Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы разрабатываются организациями
технического и профессионального образования на основе соответствующих типовых учебных
планов и типовых учебных программ.
Типовые учебные планы и типовые учебные программы разрабатываются в соответствии с
требованиями государственного общеобязательного стандарта образования соответствующих
уровней образования.
10. В зависимости от содержания образовательных учебных программ с учетом
потребностей и возможностей личности, создания условий доступности получения образования
в организациях технического и профессионального образования обучение осуществляется в
следующих формах: очное, вечернее, заочное отделение (кроме отдельных профессий и
специальностей получение которых в заочной, вечерней форме не допускается).
Типовые учебные программы по военным специальностям утверждаются руководителем
соответствующего государственного органа по согласованию с уполномоченным органом в
области образования.
11. Порядок приема на обучение в организации технического и профессионального
образования устанавливается в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в
организациях образования, реализующих профессиональные учебные программы технического и
профессионального образования», утвержденными постановлением Правительством Республики
Казахстан от 19 января 2012 года № 130.
12. Порядок перевода обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами
перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования,
установленными постановлением Правительством Республики Казахстан от 19 января 2012 года
№ 110.

13. Предоставление академических отпусков обучающимсяв организациях технического и
профессионального образования осуществляется в порядке, установленном постановлением
Правительством Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 108 «Об утверждении Правил
предоставления академических отпусков обучающимся в организациях образования».
14. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии Законом «Об образовании».
15. Языковая политика в организациях технического и профессионального образования
осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики
Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан».
16. В организациях образования, реализующих образовательные учебные программы
технического и профессионального образования, независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности, учебный год начинается и заканчивается согласно графику
учебного процесса.
Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том числе в зимний период
– не менее 2 недель.
Расписание занятий в организациях технического и профессионального образования
составляется в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими учебными планами.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час с
продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут, допускаются спаренные занятия с
перерывом 10 минут после 2-х академических часов.
Для питания и активного отдыха обучающихся после 2-х спаренных занятий
предусматривается перерыв длительностью не менее 15 минут.
17. Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения осуществляется
в соответствии Законом «Об образовании».
18. В организациях технического и профессионального образования учебные занятия
проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, практических занятий, лабораторных,
контрольных и самостоятельных работ, консультаций, бесед, факультативных занятий,
курсовых и дипломных проектов (курсовых и дипломных работ) и практик.
19. Для организации и проведения учебных занятий с обучающимися в организациях
технического и профессионального образования создаются учебные группы.
Учебные группы в учебных заведениях технического и профессионального образования
комплектуются по специальностям численностью не более 25 человек (по военным
специальностям до 30 человек) при очной форме обучения, не менее 15 человек при заочной,
вечерней формах обучения.
Исходя из специфики профиля профессии или специальности в организациях
технического и профессионального образования с обучающимися проводятся индивидуальные
занятия.
20. При проведении лабораторных работ, практических занятий, в том числе по
физическому воспитанию и занятий по отдельным предметам, производственного обучения в
мастерских (на учебных полигонах и в учебных хозяйствах), перечень которых определяется
в соответствии с учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы численностью не
более 13 человек, для медицинских и фармацевтических организаций образования по
клиническим дисциплинам учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 8
человек.
21. Участниками образовательного процесса организаций технического и
профессионального образования являются: обучающиеся, педагогические работники, родители
и законные представители несовершеннолетних обучающихся.
22. К обучающимся в организациях технического и профессионального образования
относятся студенты, кадеты, курсанты.
23. К педагогическим работникам в организациях технического и профессионального

образования относятся лица, занимающиеся образовательной деятельностью, связанной с
обучением и воспитанием обучающихся в организациях технического и профессионального
образования, а также в других организациях, реализующих образовательные программы
технического и профессионального образования.
24. Количество педагогических работников и перечень должностей педагогических
работников в организациях технического и профессионального образования определяется на
основе типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц,
утвержденных постановлением Правительством Республики Казахстан от 30 января 2008 года №
77.
25. Замещение должностей педагогических работников организаций технического и
профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
26. Для управления учебно-воспитательным процессом в зависимости от профиля
подготовки кадров по специальностям в организациях технического и профессионального
образования создаются отделения по группам специальностей (профессий) и другие
структурные подразделения.
Отделения (очное, заочное, вечернее) создаются при подготовке кадров по одной или
нескольким родственным специальностям и профессиям.
27. Руководство отделением осуществляется заведующим, назначаемым руководителем
организации технического и профессионального образования.
Заведующий отделением обеспечивает:
1) организацию и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой на
отделении;
2) выполнение учебных планов и программ;
3) организацию учета успеваемости обучающихся;
4) контроль за дисциплиной обучающихся;
5) контроль за работой обучающихся в период курсового и дипломного проектирования;
6) участие в работе стипендиальной комиссии (очная форма);
7) учет работы по отделению и представление отчетности.
28. Отделения в организациях технического и профессионального образования (кроме
организаций образования Министерства обороны Республики Казахстан) создаются при
наличии:
1) не менее 150 обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям и
профессиям при очной форме обучения;
2) не менее 100 обучающихся при вечерней, заочной формах обучения.
29. Производственное обучение обучающихся осуществляется в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах
организаций образования, на ученических местах, предоставляемых работодателями на основе
договоров.
Выполнение учебно-производственных работ в соответствии с учебными программами
производственного обучения предусматривает организацию выпуска товаров (работ и услуг).
Организации образования, осуществляющие подготовку кадров по военным
специальностям, организовывают войсковую стажировку в целях приобретения и
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностному
предназначению обучаемых.
30. Для проведения профессиональной практики организации технического и
профессионального образования на договорной основе определяют организации в качестве баз
практик, утверждают согласованные с ними учебные программы и календарные графики
прохождения практики.

Договоры с организациями, являющимися базами практики, заключаются на основе
формы типового договора на проведение профессиональной практики, утвержденной приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 № 582, в
соответствии с Законом «Об образовании».
31. Учебно-производственные мастерские, учебные хозяйства, учебные полигоны структурные подразделения организаций профессионального образования, создаваемые в целях
обеспечения реализации содержания учебных программ производственного обучения и
профессиональной практики в соответствии с требованиями государственных общеобязательных
стандартов образования в зависимости от профиля подготовки кадров по специальностям.
Учебные производственные мастерские являются учебной и производственной базой,
обеспечивающей:
1) сочетание теоретического обучения с производственным трудом;
2) получение обучающимися профессиональных навыков в соответствии с учебными
планами и программами;
3) организацию выпуска продукции, изготовление инструментов и приспособлений для
мастерских, наглядных пособий и приборов для кабинетов и лабораторий, а также ремонта
оборудования, машин и механизмов;
4) оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению.
В учебных хозяйствах проводятся различные виды лабораторно-практических занятий и
сельскохозяйственных работ по технологии растениеводства и животноводства (на полях и
фермах учебного хозяйства).
На учебных полигонах проводится обучение по вождению автомобилей, тракторов,
различных самоходных машин, обслуживанию и эксплуатации различного оборудования и
механизмов.
32. Перечень, содержание и требования по выполнению учебно-производственных работ
в учебных мастерских, учебных хозяйствах определяются непосредственно организацией
технического и профессионального образования по согласованию с работодателями, для
которых осуществляется подготовка кадров.
33. Производственное обучение организуется в учебно-производственных мастерских,
учебных хозяйствах, учебных полигонах и организациях под руководством мастера
производственного обучения.
34. Управление в организациях технического и профессионального образования
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими
Правилами и уставом учебного заведения на принципах единоначалия и коллегиальности.
35. Непосредственное управление организацией образования осуществляет
руководитель.
Руководитель организации образования в порядке, установленном Законам «Об
образовании», несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) нарушения требований, предусмотренных в законодательстве Республики Казахстан
и условиях трудового договора.
Руководитель организации образования назначается и освобождается от должности в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Руководитель государственной организации образования один раз в три года проходит

аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
36. Государственная аттестация организаций технического и профессионального
образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, проводится
один раз в пять лет в плановом порядке уполномоченным органом в области образования в
соответствии с компетенцией.
Для организаций образования, реализующих образовательные учебные программы
технического и профессионального образования, государственная аттестация осуществляется
также по специальностям.
Сноска. Пункт 36 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от
19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
37. Педагогические работники организаций технического и профессионального
образования ежегодно проходят бесплатные медицинские обследования в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
38. В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся, педагогического
мастерства преподавателей и совершенствования методической работы в организациях
технического и профессионального образования создаются коллегиальные органы управления.
Формами коллегиального управления организацией технического и профессионального
образования являются педагогический, учебно-методический, попечительские советы.
Деятельность коллегиальных органов организации технического и профессионального
образования определяется в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций послесреднего образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций послесреднего образования
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля
2007 года «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании») и определяют порядок
деятельности организаций образования, реализующих образовательные учебные программы
послесреднего образования (далее - организация послесреднего образования), независимо от
форм собственности.
2. Послесреднее образование приобретается в организациях образования, реализующих
профессиональные учебные программы послесреднего образования, гражданами, имеющими общее
среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее (высшее профессиональное)
образование.
Содержание профессиональных учебных программ послесреднего образования
предусматривает:
1) наряду с профессиональными изучение социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, интегрированных с профессиональными учебными программами 1-2 курсов высшего
образования;
2) по завершении обучения присвоение квалификации младшего специалиста
обслуживающего и управленческого труда.
3. Перед организациями послесреднего образования стоят следующие задачи:
1) создание необходимых условий для получения качественного образования,
направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;
2) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;

3) развитие систем обучения в течение жизни, обеспечивающих взаимосвязь между
общим обучением, обучением по месту работы и потребностями рынка труда и помогающих
каждому максимально использовать свой личный потенциал в обществе, основанном на
знаниях.
4. Организации послесреднего образования осуществляют свою деятельность в
соответствии с Законом «Об образовании».
4-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы послесреднего образования,
осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
5. Профессиональные учебные программы послесреднего образования реализуются в
организациях образования при наличии соответствующего контингента обучающихся по очной
форме, основным видом которых является колледж, высшая техническая школа.

2. Порядок деятельности организаций послесреднего образования
6. Организации послесреднего образования самостоятельны в осуществлении учебного и
воспитательного процессов, подборе и расстановке кадров, учебно-методической, финансовохозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Республики
Казахстан, настоящими Типовыми правилами и уставом организации послесреднего
образования.
7. Основой организации учебного и воспитательного процесса являются планирование и
учет учебной, учебно-методической и воспитательной работы, осуществляемой организацией
послесреднего образования.
8. Планирование учебной и воспитательной работы в организациях послесреднего
образования осуществляется путем утверждения графика учебно-воспитательного процесса на
учебный год и расписания теоретических и практических занятий.
График учебно-воспитательного процесса и расписание учебных занятий утверждаются
руководителем организации послесреднего образования.
Учет учебной и воспитательной работы в организациях образования осуществляется
путем ведения журналов учета теоретического и производственного обучения и табелей учета
выполнения учебных программ в учебных часах.
9. Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы разрабатываются организациями
послесреднего образования на основе соответствующих типовых учебных планов и типовых
учебных программ и согласовываются с работодателями.
Типовые учебные планы и типовые учебные программы разрабатываются в соответствии с
требованиями государственного общеобязательного стандарта образования по
соответствующему уровню образования.
10. В зависимости от содержания образовательных учебных программ с учетом
потребностей и возможностей личности, создания условий доступности получения образования
в организациях послесреднего образования обучение осуществляется в следующих формах:
очное, вечернее, заочное (кроме организаций образования министерств обороны,
здравоохранения, правоохранительных органов).
11. Порядок приема на обучение в организации послесреднего образования

устанавливается в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организациях
образования, реализующих профессиональные учебные программы послесреднего образования,
утвержденными постановлением Правительством Республики Казахстан от 30 января 2012 года
№ 174.
12. Перевод обучающихся осуществляется на основании приказа руководителя
организации образования:
1) из одной организации послесреднего образования в другую;
2) с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую;
3) с платной основы обучения на обучение по государственному образовательному
заказу в одной организации послесреднего образования.
Порядок перевода обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами перевода и
восстановления обучающихся по типам организаций образования, установленными
Правительством Республики Казахстан.
13. Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях послесреднего
образования осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
14. Языковая политика в организациях послесреднего образования осуществляется в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 11
июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан».
15. В организациях образования, реализующих образовательные учебные программы
послесреднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику
учебного процесса.
Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том числе в зимний период
– не менее 2 недель.
Расписание занятий в организациях послесреднего образования составляется в
соответствии с графиком учебного процесса и учебными планами.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут, допускаются спаренные занятия с
перерывом 10 минут академических часов.
16. В организациях послесреднего образования учебные занятия проводятся в виде
уроков, лекций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных и
самостоятельных работ, консультаций, бесед, факультативных занятий, курсовых и дипломных
проектов, работ и других форм учебных занятий.
17. Для организации и проведения учебных занятий с обучающимися в организациях
послесреднего образования создаются учебные группы.
Учебные группы в организациях послесреднего образования комплектуются по
специальностям численностью не более 25 человек при очной форме обучения, не менее 15
человек при заочной, вечерней формах обучения.
Исходя из специфики профиля профессии или специальности в организациях
послесреднего образования с обучающимися проводятся индивидуальные занятия.
18. При проведении лабораторных работ, практических занятий, в том числе по
физическому воспитанию, и занятий по отдельным предметам, производственного обучения в
мастерских (на учебных полигонах и в учебных хозяйствах), перечень которых определяется
в соответствии с учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы численностью не
более 12-13 человек.
19. Участниками образовательного процесса организаций послесреднего образования
являются: обучающиеся и родители, педагогические работники и законные представители
несовершеннолетних обучающихся.
20. К обучающимся в организациях послесреднего образования относятся студенты,
курсанты.

21. К педагогическим работникам в организациях послесреднего образования относятся
лица, занимающиеся образовательной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием
обучающихся в организациях послесреднего образования, а также других организациях,
реализующих образовательные программы послесреднего образования.
22. Количество педагогических работников и перечень должностей педагогических
работников в организациях послесреднего образования определяется на основе Типовых
штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77.
23. Замещение должностей педагогических работников организаций послесреднего
образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
24. Для управления учебно-воспитательным процессом в зависимости от профиля
подготовки кадров по специальностям в организациях послесреднего образования при
необходимости за ее пределами создаются отделения по группам специальностей (профессий)
и другие структурные подразделения.
Отделения (очное, заочное, вечернее) создаются при подготовке кадров по одной или
нескольким родственным специальностям и профессиям.
25. Руководство отделением осуществляется заведующим, назначаемым руководителем
организации послесреднего образования.
Заведующий отделением обеспечивает:
1) организацию и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой на
отделении;
2) выполнение учебных планов и программ;
3) организацию учета успеваемости обучающихся;
4) контроль за дисциплиной обучающихся;
5) контроль за работой обучающихся в период курсового и дипломного проектирования;
6) участие в работе стипендиальной комиссии (очная форма);
7) учет работы по отделению и представление отчетности.
26. Отделения в организациях послесреднего образования (кроме организаций
образования министерств обороны, здравоохранения, правоохранительных органов Республики
Казахстан) создаются при наличии:
1) не менее 150 обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям и
профессиям при очной форме обучения;
2) не менее 100 обучающихся при вечерней, заочной формах обучения.
27. Производственное обучение обучающихся осуществляется в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах
организаций образования, на ученических местах, предоставляемых работодателями на основе
договоров.
Выполнение учебно-производственных работ в соответствии с учебными программами
производственного обучения предусматривает организацию выпуска товаров (работ и услуг).
28. Для проведения профессиональной практики организации послесреднего
образования на договорной основе (кроме организации образования Министерства обороны
Республики Казахстан) определяют организации в качестве баз практик, утверждают
согласованные с ними учебные программы и календарные графики прохождения практики.
29. Учебно-производственные мастерские, учебные хозяйства, учебные полигоны структурные подразделения организаций профессионального образования, создаваемые в целях
обеспечения реализации содержания учебных программ производственного обучения и
профессиональной практики в соответствии с требованиями государственных общеобязательных
стандартов образования, в зависимости от профиля подготовки кадров по специальностям.
Учебные производственные мастерские являются учебной и производственной базой,

обеспечивающей:
1) сочетание теоретического обучения с производственным трудом;
2) получение обучающимися профессиональных навыков в соответствии с учебными
планами и программами;
3) организацию выпуска продукции, изготовление инструментов и приспособлений для
мастерских, наглядных пособий и приборов для кабинетов и лабораторий, а также ремонт
оборудования, машин и механизмов;
4) оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению.
В учебных хозяйствах проводятся различные виды лабораторно-практических занятий и
сельскохозяйственных работ по технологии растениеводства и животноводства (на полях и
фермах учебного хозяйства).
На учебных полигонах проводится обучение по вождению автомобилей, тракторов,
различных самоходных машин, обслуживанию и эксплуатации различного оборудования и
механизмов.
30. Перечень, содержание и требования по выполнению учебно-производственных работ
в учебных мастерских, учебных хозяйствах определяются непосредственно организацией
послесреднего образования по согласованию с работодателями, для которых осуществляется
подготовка кадров.
31. Производственное обучение организуется в учебно-производственных мастерских,
учебных хозяйствах, учебных полигонах и организациях под руководством мастера
производственного обучения.
32. Управление в организациях послесреднего образования осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом
учебного заведения на принципах единоначалия и коллегиальности.
33. Непосредственное управление организацией послесреднего образования
осуществляет руководитель.
Руководитель организации послесреднего образования несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
Руководитель организации послесреднего образования назначается и освобождается от
должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Педагогические работники послесреднего образования проходят ежегодно бесплатные
медицинские обследования в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
К работе в организациях послесреднего образования не допускаются лица, которым
педагогическая деятельность запрещена приговором суда или медицинским заключением, а
также имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом
порядке.
34. В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся, педагогического
мастерства преподавателей и совершенствования методической работы в организациях
послесреднего образования создаются коллегиальные органы управления.
Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций высшего образования
1. Общие положения
1. Настоящие Правила деятельности организаций высшего образования (далее –
Правила) определяют порядок деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего образования Республики Казахстан, независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности, в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании»).
2. Высшее образование приобретается в высших учебных заведениях - институтах и
приравненных к ним организациях (консерватория, высшая школа, высшее училище, академия
правоохранительного органа).
Критерии классификации высших учебных заведений утверждаются уполномоченным
органом в области образования.
3. Основная задача высших учебных заведений – подготовка кадров с высшим
образованием путем создания необходимых условий для освоения образовательных программ,
направленных на профессиональное становление и развитие личности на основе национальных
и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.
4. Высшее учебное заведение (далее – вуз) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами «Об образовании», «О науке»,
регламентирующими образовательную и научную деятельность, а также настоящими Правилами и
разработанным на их основе уставом вуза.
4-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы высшего образования,
осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок деятельности организаций высшего образования
5. Управление вузом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом вуза.
6. Непосредственное руководство вузом осуществляет ректор (начальник учебного
заведения соответствующего органа), назначаемый (избираемый) на должность и
освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
7. Ректор вуза (начальник) имеет заместителей – проректоров (заместителей
начальника), количество и функциональная направленность которых
устанавливается законодательством Республики Казахстан.
8. Ректор вуза (начальник) без доверенности действует от имени вуза, представляет
его интересы во всех органах, в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке распоряжается имуществом вуза, заключает договоры, выдает доверенности,
открывает банковские счета и совершает иные сделки, издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех сотрудников, преподавателей и обучающихся.

9. Ректор (начальник) решает вопросы финансовой, экономической, производственнохозяйственной деятельности в пределах предоставленных ему прав.
10. Ректор (начальник) государственного вуза один раз в три года проходит
аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уставом
вуза.
Ректор негосударственного вуза подотчетен общему собранию учредителей, которые
определяет круг его полномочий, порядок назначения (избрания) и освобождения от
должности.
11. Кандидатура ректора должна соответствовать требованиям типовых
квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним
лиц, утвержденных уполномоченным органом в области образования (далее – квалификационные
характеристики должностей). В вузах правоохранительных органов, специальных
государственных органов и государственного органа в области обороны должности начальника
учебного заведения должны соответствовать квалификационным требованиям к категориям
должностей, которые утверждаются соответствующим государственным органом.
12. Ректор (начальник)в порядке, установленном законами Республики Казахстан,
несет персональную ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования
(далее – ГОСО);
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников вуза во время учебного
и воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
13. В вузах создаются коллегиальные органы управления. Формами коллегиального
управления вузов могут быть ученый, наблюдательный или попечительский совет,
деятельность которых регламентируется законодательством Республики Казахстан.
14. Структура вуза определяется и утверждается им самостоятельно. В вузах
правоохранительных органов, специальных государственных органов и государственного
органа в области обороны структура определяется соответствующим государственным органом.
При этом структурные подразделения охватывают все виды деятельности вуза.
15. Вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает положения о структурных
подразделениях, в которых определяются основные направления их деятельности, требования
по административно-правовому закреплению за структурным подразделением его статуса в
организационной структуре управления вуза.
16. В соответствии с утвержденными уполномоченным органом в области образования
квалификационными характеристиками должностей педагогических работников и приравненных к
ним лиц вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников,
в которых определяются порядок их назначения и освобождения от должности, права,
обязанности, полномочия и ответственность.
17. Штатное расписание определяется вузом самостоятельно и ежегодно утверждается
его ректором. В вузах правоохранительных органов, специальных государственных органов и
государственного органа в области обороны штатное расписание определяется
соответствующим государственным органом.
18. Структурные подразделения вуза осуществляют свою деятельность на основе
настоящих Правил, устава вуза, а их число устанавливается советом, исходя из перечня
специальностей, образовательных программ данного вуза, а также численности обучающихся и

преподавателей.
19. Факультет является основным учебным, научным и административным структурным
подразделением вуза, которое осуществляет обучение по одной или нескольким родственным
специальностям.
20. Факультет осуществляет подготовку специалистов по очной, вечерней, заочной
формам обучения и в форме экстерната.
21. Руководство работой факультета осуществляет декан (руководитель) факультета,
имеющий ученую степень и звание (кроме военных). Кандидатура декана должна
соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей педагогических
работников. Должностные обязанности руководителя факультета определяются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
22. Декан (руководитель) факультета является членом приемной и аттестационной
комиссии вуза.
23. Вузы разрабатывают и утверждают свои положения о факультетах. При декане
(руководителе) факультета и под его председательством может быть организован совет
факультета, который организует свою работу в соответствии с правилами,
утвержденными ученым советом вуза.
24. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением вуза
(факультета), осуществляющим учебную, методическую и научную работу по одной или
нескольким родственным дисциплинам, воспитательную работу среди обучающихся.
25. Штат кафедры определяется исходя из объема работы и среднегодовой
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава (в военных учебных
заведениях и учебных заведениях правоохранительных органов с учетом специфики учебного
процесса).
26. В штат кафедры входят заведующий(руководитель) кафедры, профессора, доценты,
старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, преподаватели-стажеры, учебновспомогательный персонал, а также сотрудники созданных при кафедре научных и других
структурных подразделений. Для кафедр военных (негражданских) учебных заведений, исходя
из специфики, могут предусматриваться и другие должности.
27. Кафедру возглавляет заведующий (руководитель), имеющий ученую степень и/или
ученое звание(кроме военных). Должностные обязанности заведующего (руководителя)
кафедрой определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
28. В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми при
лицензировании образовательной деятельности вуза по соответствующим специальностям,
кафедра организуется при наличии не менее 10 штатных преподавателей по профилю кафедры.
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных преподавателей
кафедры должна составлять не менее 45 %, для педагогических институтов не менее 50 %,
для организаций образования культуры и искусства, в том числе преподавателей с почетными
званиями Республики Казахстан и приравненных к ним, – не менее 35 %.
Кафедры, осуществляющие подготовку кадров по специальностям искусства, музыки и
культуры, туризма, а также кафедры медицины, физического воспитания, рисования и
черчения, графики, иностранных языков, казахского языка, русского языка (для неязыковых
вузов) могут быть организованы при меньшем числе штатных преподавателей.
29. По циклу закрепленных учебных дисциплин кафедры классифицируются на
общеобразовательные и специальные.
30. В вузе могут быть организованы специальные кафедры других заинтересованных
сторон в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
31. Работа кафедры должна быть направлена на теоретическую и практическую
подготовку специалистов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами
высшего образования.

32. Кафедра осуществляет учебно-методическую, научно-исследовательскую,
воспитательную деятельность в соответствии с годовым планом работы.
Основные требования к деятельности организаций
высшего образования
33. Для эффективной организации учебного процесса, рационального использования
материальных активов и ресурсов, вовлеченных в образовательную деятельность, минимальный
контингент обучающихся по очной форме обучения в институтах и приравненных к ним вузах
(консерваториях, высшей школе, высшем училище) должен быть не менее 960 человек.
Исключение составляют вузы военных и правоохранительных органов, где численность
обучающихся по очной форме обучения определяется государственным заказом.
34. Институты и приравненные к ним вузы (консерватория, высшая школа, высшее
училище, академия правоохранительного органа) могут реализовывать профессиональные
учебные программы по заочной форме обучения только при наличии соответствующего
контингента обучающихся по очной форме.
Соотношение студентов очной и заочной форм обучения вуза должно составлять не
менее 4:1.
При этом приведенный контингент обучающихся определяется исходя из их количества
по очной, вечерней и заочной формам обучения. Студенты очной формы обучения учитываются
с коэффициентом 1,0, вечерней формы обучения - 0,5 и заочной формы обучения - 0,25.
35. Контингент обучающихся в организациях высшего образования должен
соответствовать санитарным нормам учебной площади, приходящейся на одного обучающегося в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики
Казахстан.
36. Наполняемость академического потока и группы определяется вузом
самостоятельно.
Наполняемость академического потока и группы вузах правоохранительных органов,
специальных государственных органов и государственного органа в области обороны
определяется исходя из численности ежегодного государственного образовательного заказа и
особенностей прохождения службы.
37. Для лиц с ограниченными возможностями развития, в том числе имеющих
инвалидность, создаются специальные условия для обучения с учетом их индивидуальных
потребностей.
Учебная и воспитательная деятельность вуза
38. Прием обучающихся в вузы осуществляется на конкурсной основе в соответствии
с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденными Правительством
Республики Казахстан.
39. В вузах подготовка кадров с высшим образованием осуществляется по различным
по содержанию и срокам обучения образовательным программам.
40. Учебно-методическая работа вуза включает:
1) разработку академического календаря, рабочих учебных планов и программ,
разработку каталогов элективных дисциплин, силлабусов, учебно-методических комплексов
специальностей и дисциплин;
2) учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин учебниками, учебными
пособиями, сборниками задач, комплексными заданиями, пособиями по лабораторным,
контрольным, курсовым работам, методическими рекомендациями по изучению дисциплин, а
также материалами текущего, рубежного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации
обучающихся по всем формам обучения;
3) разработку программ всех видов профессиональных практик, а также методических
пособий по написанию дипломных работ (проектов);
4) разработку современных образовательных технологий и методов обучения,

повышающих усвоение учебного материала обучающимися;
5) учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, направленной
на развитие их способности к поиску, анализу и формулировке результата деятельности;
6) разработку программ по повышению квалификации и переподготовке преподавателей и
специалистов.
41. Планирование содержания, способа организации и структуры учебно-методической
деятельности осуществляется вузом на основе кредитной технологии обучения.
42. В вузах, подведомственных правоохранительным органам, специальным
государственным органам и государственному органу в области обороны, самостоятельно
определяют технологию обучения (линейная или кредитная) и междисциплинарные связи в
соответствии с уровнем и задачами подготовки, а также в зависимости от государственного
образовательного заказа путем согласования с уполномоченным органом в области
образования.
43. Организация учебной деятельности осуществляется на основе академического
календаря, расписания учебных занятий.
Структура учебной деятельности формируется на основе учебных планов (типовых,
индивидуальных, рабочих) и профессиональных учебных программ, объема учебной нагрузки,
продолжительности академических периодов, видов академических занятий, объема учебного
материала.
Рабочие учебные планы и программы разрабатываются на основе государственного
общеобязательного стандарта высшего образования.
Образовательные программы разрабатываются на основе профессиональных стандартов и
принципов формирования компетенций обучающихся (кроме военных).
44. ГОСО по специальностям медицинского и фармацевтического образования, группе
специальностей «Военное дело и безопасность» разрабатываются на основе ГОСО
соответствующих уровней образования и структуры их разработки, которые утверждаются
государственными органами соответствующих сфер деятельности и согласовываются с
уполномоченным органом в области образования.
45. Академический календарь, рабочие учебные планы специальностей и среднегодовая
педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава утверждаются решением
совета вуза.
46. В целях реализации основных принципов кредитной технологии обучения,
направленных на индивидуализацию обучения, составляется каталог элективных дисциплин,
который включает аннотированный перечень дисциплин компонента по выбору.
47. В вузах устанавливаются следующие основные виды учебной работы: лекции,
практические (семинары), лабораторные, студийные занятия, самостоятельная работа
студента, курсовые, расчетно-графические работы, все виды профессиональной практики,
подготовка и прохождение итоговой аттестации.
При этом соотношение объема кредитов между лекциями и семинарами, практическими,
студийными и лабораторными занятиями определяется вузом в соответствии с типовым учебным
планом.
48. К проведению лекционных занятий, руководству дипломными работами (проектами),
научно-исследовательской работой студентов, допускаются преподаватели, занимающие
должности профессора, доцента, старшего преподавателя.
49. К чтению лекций и/или проведению других видов учебных занятий также могут
привлекаться научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта или
опытные специалисты, имеющие опыт практической работы по профилю специальности не менее
3 лет.
50. Другие виды учебной работы могут включаться в педагогическую нагрузку всех
преподавателей независимо от занимаемой должности.
51. Учебная работа подразделяется на аудиторную (лекции, семинары, практические,

студийные и лабораторные занятия) и внеаудиторную, к которой относятся все остальные
виды учебной работы.
52. Вуз самостоятельно определяет формы, методы и средства обучения, создавая
максимально благоприятные условия для освоения обучающимися образовательных программ
высшего образования.
При этом учебные занятия проводятся с учетом инновационных технологий обучения,
использованием новейших достижений науки, техники, технологий, информационных систем и в
интерактивной форме.
53. Преподаватель вуза имеет свободу выбора способов и форм организации и
проведения учебных занятий, методов обучения при условии соблюдения требований учебных
планов и учебных программ.
54. Образовательные программы высшего образования включают три цикла дисциплин:
цикл общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих
дисциплин, а также дополнительные виды обучения (профессиональную практику по
специальности, физическую культуру и др.) и итоговую аттестацию.
55. Каждый цикл дисциплин состоит из дисциплин обязательного компонента, перечень
и содержание которых определяются типовыми учебными планами и типовыми учебными
программами, а также из дисциплин компонента по выбору, перечень и содержание которых
определяются рабочими учебными планами, рабочими учебными программами и силлабусами.
Каждая дисциплина изучается, как правило, в течение одного академического периода.
56. Обучение осуществляется на основе учебных программ, единых для всех форм
обучения.
57. Учебный процесс в вузе может организовываться по сокращенным образовательным
программам с ускоренным сроком обучения для лиц, имеющих техническое и профессиональное,
послесреднее или высшее образование.
В данном случае осуществляются перезачет кредитов и учет ранее освоенных дисциплин
при условии достаточности их объема и преемственности образовательной программы.
Траектория и срок обучения определяются с учетом пререквизитов обучающегося,
определяемых на основе транскрипта (приложения к диплому).
Сроки обучения по очной форме по сокращенным программам для лиц, имеющих
техническое и профессиональное и послесреднее образование, составляют не менее 3 лет,
для лиц, имеющих высшее образование, не менее 2 лет.
58. Профессиональная практика и итоговая аттестация обучающихся проводятся
согласно академическому календарю в соответствии с требованиями государственных
общеобязательных стандартов высшего образования.
59. Профессиональная практика направлена на закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и компетенций.
Направление на все виды профессиональных практик оформляется приказом руководителя
вуза с указанием сроков, базы и руководителя.
60. Содержание разрабатываемой вузом программы и база профессиональной практики
должны соответствовать профилю специальности (образовательной программы).
61. Вуз (кроме вузов правоохранительных органов, специальных государственных
органов и государственного органа в области обороны) заключает соответствующие договора
с базами практики, в соответствии с формой типового договора по организации
профессиональной практики не позднее, чем за 1 месяц до начала учебного года.
Научное руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководитель
дипломной работы (проекта).
62. Обучающиеся вечерней и заочной форм обучения при условии их работы по
специальности освобождаются от профессиональной практики. В данном случае они
представляют в вуз справку с места работы и характеристику, отражающую их
профессиональную деятельность.

63. Вузы самостоятельны в выборе форм, порядка и периодичности проведения текущего
и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
64. Для осуществления регистрации обучающихся на учебные дисциплины, учета
освоенных кредитов, организации промежуточной аттестации и ведения всей истории учебных
достижений обучающихся в вузе создается офис регистратора.
65. Офис регистратора выполняет следующие функции:
1) производит регистрацию обучающихся на учебные дисциплины;
2) формирует академические группы и потоки;
3) регистрирует в установленном порядке индивидуальные учебные планы обучающихся;
4) организует и проводит промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;
5) осуществляет расчет академического рейтинга обучающихся;
6) ведет учет освоенных кредитов обучающихся в течение всего периода обучения и за
весь период обучения;
7) выписывает транскрипт обучающихся;
8) организует академическую мобильность.
66. В целях обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности
в вузах предусмотрены учебные и специализированные лаборатории. Оборудование лабораторий
должно быть современным и адекватным программам подготовки бакалавров.
67. Воспитательная деятельность вуза является составной частью учебного процесса и
направлена на формирование профессиональных, социальных, интеллектуальных, нравственных,
творческих качеств личности и здорового образа жизни.
68. Учебная и воспитательная деятельность осуществляется на основе взаимного
уважения человеческого достоинства обучающихся и профессорско-преподавательского
состава.
69. Воспитательная деятельность вуза осуществляется на основе комплексного плана
по воспитательной работе.
70. Воспитательная работа вуза включает:
1) формирование у обучающихся умений самостоятельно и компетентно принимать и
реализовывать решения;
2) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
интернационализма, высокой морали и нравственности;
3) стимулирование обучающихся к здоровому образу жизни, активному участию в
общественных мероприятиях;
4) проведение тематических мероприятий по профилю кафедры, способствующих
расширению кругозора обучающихся, формированию ценностного отношения к избранной
специальности;
5) проведение профориентационной работы среди обучающихся средних
общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования.
Контроль и оценка знаний
71. Для оценки знаний обучающихся в вузе должна функционировать система контроля и
оценки знаний обучающихся.
Система контроля и оценки должна функционировать в вузах, независимо от
организационно-правовых форм, форм обучения и ведомственной подчиненности.
72. Система контроля учебных достижений обучающихся в вузе включает различные
формы: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся и итоговая
государственная аттестация.
73. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает систематическую
проверку учебных достижений обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой дисциплины.
74. Учебной программой дисциплины определяются различные виды текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный контроль,

презентация домашних заданий, дискуссии, тренинги, круглые столы, кейс-стади, тесты и
др.
75. Курсовые, расчетно-графические и другие виды работ, предусмотренные учебным
планом, должны быть защищены до начала экзаменационной сессии и служить допуском к
экзамену по данной дисциплине. Оценки по этим видам работ обязательно должны быть учтены
при подсчете рейтинга допуска (то есть при подведении рейтингового контроля) по
дисциплине.
В случае, если по дисциплине согласно учебному плану формой контроля определена
только курсовая работа (проект), то оценка по защите курсовой работы (проекта) является
итоговой оценкой по дисциплине в целом.
76. Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине определяется
итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска, экзаменационной оценки, сумма
которых формирует оценку итогового контроля. Оценка рейтинга допуска складывается из
оценки текущего контроля успеваемости и оценки рубежного контроля. Оценка рейтинга
допуска составляет 60 % итоговой оценки знаний по дисциплине.
77. Учет результатов текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем
в соответствии с силлабусом по мере выполнения и сдачи студентами отдельных видов
заданий. Выполнение заданий фиксируется в журнале посещаемости и успеваемости студентов,
а также электронной ведомости текущего контроля знаний обучающихся в информационной
системе.
78. Студенты вечерней и заочной формы обучения набирают рейтинг допуска до начала
экзаменационной сессии по установленному графику при условии выполнения всех положенных
заданий.
79. Обучающиеся в форме экстерната осуществляют набор рейтинга допуска по
индивидуальному графику, утвержденному руководителем структурного подразделения вуза.
80. Итоговый контроль проводится в период промежуточной аттестации. Оценка
итогового контроля составляет 40 % итоговой оценки знаний по дисциплине.
Итоговая оценка подсчитывается только в случае, если обучающийся имеет
положительные оценки, как по рейтингу допуска, так и итоговому контролю.
81. Обучающемуся предоставляется право апеллировать оценки рейтинга допуска и/или
итогового контроля. С этой целью приказом ректора создается апелляционная комиссия из
числа преподавателей, квалификация которых соответствует профилю апеллируемой
дисциплины.
82. По итогам профессиональной практики студенты представляют на соответствующую
кафедру отчет, который проверяется руководителем и консультантом и защищается перед
комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета
оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной
системе оценок.
При назначении одного руководителя по практике (как правило, по учебной, учебноознакомительной, полевой и др.), оценка выставляется по итогам защиты представленного
отчета в соответствии с продемонстрированными знаниями.
При назначении двух руководителей по практике (как правило, по педагогической,
производственной и др.) выставляется итоговая оценка с учетом оценки руководителя
практики от базы практики, удельный вес которой составляет 40 % от итоговой оценки, и
оценки по защите представленного отчета руководителем от вуза, удельный вес которой
составляет 60 % от итоговой оценки.
83. Студенты, не прошедшие практику, не выполнившие программы практики, получившие
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета,
направляются повторно на практику в следующий академический период параллельно с
теоретическим обучением или в период летнего семестра.
84. Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана и программ,

допускаются к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения
степени освоения ими государственного общеобязательного стандарта соответствующего
уровня образования.
Итоговая аттестация направлена на проверку знаний, умений, навыков и компетенций,
приобретенных обучающимися в процессе освоения соответствующей специальности.
Итоговая аттестация проводится в форме, предусмотренной государственным
общеобязательным стандартом образования, – сдача государственного экзамена по
специальности в целом или отдельным базовым и/или профилирующим дисциплинам и защита
дипломного проекта (работы).
85. Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с учетом мнения всех
членов государственной аттестационной комиссии и продемонстрированных знаний по балльнорейтинговой буквенной системе.
86. Оценка по защите дипломной работы (проекта) выставляется с учетом отзыва
научного руководителя, оценки рецензента и итогов самой защиты.
По каждой форме итоговой аттестации выставляется самостоятельная оценка по
балльно-рейтинговой буквенной системе.
87. По результатам итоговой аттестации обучающемуся присуждается соответствующая
академическая степень бакалавра и выдается диплом о высшем образовании.
88. Уровень академической успеваемости студента за год определяется в виде
среднего балла (GPA), рассчитываемого как отношение суммы произведений кредитов и
итоговой оценки по дисциплине (в цифровом выражении) к сумме кредитов за текущий период
обучения.
89. После проведения летней экзаменационной сессии деканатами факультета
проводится ранжирование студентов и учебных групп по среднему академическому рейтингу
(или уровню GPA) по группам, а также специальностям и курсам обучения с последующей
передачей данных в офис регистратора.
90. Офис регистратор, обобщив данные об академическом рейтинге, результаты внешней
оценки учебных достижений, представленные факультетами, проводит ранжирование
факультетов, определяет лучших студентов и лучшие академические группы по вузу и
размещает эту информацию на веб-сайте вуза.
Научно-исследовательская деятельность вуза
91. Научно-исследовательская деятельность вуза направлена на организацию и
проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских, опытноконструкторских работ и инновационной деятельности (далее – научно-исследовательская
работа (НИР)) структурными подразделениями вуза.
Профессорско-преподавательский состав выполняет научно-исследовательскую работу,
как обязательную составляющую своей деятельности, в основное рабочее время в
соответствии с индивидуальным планом работы.
92. Научно-исследовательская работа вуза включает:
1) проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности;
2) получение новых знаний посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
3) исследование и разработку теоретических и методологических основ развития
высшего образования;
4) разработку и внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс
вуза;
5) внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и производство;
6) формирование и развитие собственных научных школ, активное привлечение к
научно-исследовательской работе научно-педагогических работников и обучающихся;

7) коммерциализацию научных разработок и трансферт наукоемкой и
конкурентоспособной техники и технологии;
8) защиту интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и
разработчиков;
9) расширение финансовой основы исследований и разработок за счет использования
привлеченных средств и инновационной деятельности;
10) организацию и руководство НИР обучающихся.
93. Научная деятельность вуза является непременной составной частью процесса
подготовки специалистов. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
1) привлечения студентов к участию в научно-исследовательских и проектноконструкторских работах, выполняемых за счет средств республиканского бюджета, других
бюджетов и внебюджетных источников финансирования;
2) проведения на базе научных и научно-производственных подразделений
разнообразных форм активной учебной работы, дипломного и курсового проектирования,
учебной и производственной практики, целевой подготовки студентов и других форм
подготовки специалистов;
3) компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой
информационной среды и овладения студентами современными методами и средствами
информатики.
94. Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляют проректор по
научной работе(заместитель начальника) и его структурные подразделения.
Данные подразделения разрабатывают перспективные и текущие планы НИР, формы
отчетности, ведут реестр НИР вуза, подводят итоги научно-исследовательской деятельности,
обобщают их.
95. По результатам выполнения НИР составляются промежуточный и заключительный
отчеты, предусмотренные календарным планом. Ответственность за достоверность данных,
содержащихся в отчете, несут руководитель и исполнители НИР.
Информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности вуза
96. Обеспеченность вуза информационными ресурсами является обязательным условием
осуществления образовательной деятельности.
97. Информационные ресурсы вуза представляют собой формализованные идеи и знания,
различные данные, методы и средства их накопления, хранения и обмена между источниками и
потребителями информации.
Информационные ресурсы включают полнотекстовые, фактографические и
библиографические базы данных образовательного назначения (управленческие, учебные,
научные, учебно-методические) на любых носителях; справочно-поисковые системы, в том
числе традиционные и электронные библиотечные каталоги и картотеки; электронные ресурсы
локального доступа; программные средства, обеспечивающие создание, хранение и
использование образовательной информации; каналы распространения информации; средства
коммуникации, используемые в целях образования.
98. Библиотечный фонд является составной частью информационных ресурсов и
включает учебную, учебно-методическую и научную литературу, а также законодательные и
нормативные правовые акты.
Реализация образовательных программ высшего образования обеспечивается свободным
доступом обучающихся к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебнометодической и научной литературе, учебной, научной, информационной базам данных,
включая международные источники, размещаемые в электронных библиотеках.
Фонд учебной и научной литературы по отношению к приведенному контингенту
студентов на полный цикл обучения должен составлять в количестве не менее 140 единиц
изданий. При этом издания на казахском и русском языках должны быть пропорциональны

контингенту обучающихся по языкам обучения. Библиотечный фонд содержит основную учебную
литературу по дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за последние 5 лет;
по естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам – за последние 10 лет.
Обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях составляет не менее 40 %
базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальности (кроме военных
специальностей).
99. К учебно-методической литературе относятся учебно-методические пособия,
методические пособия, дидактические, наглядные пособия, учебно-методические разработки –
методические указания или рекомендации по изучению дисциплины, методические указания по
выполнению лабораторных, курсовых, дипломных и других видов письменных работ, справочные
пособия и издания по учебным дисциплинам.
100. Научный фонд библиотеки вуза включает перечень книг монографического,
научного и научно-производственного характера, охватывающих область исследований,
соответствующих направлениям и специальностям подготовки специалистов.
В научный фонд включаются также энциклопедии, словари, справочники, комментарии,
литературные произведения, изучаемые по программе, нормативные правовые акты,
периодические издания, в том числе вестники организации образования, сборники научных
трудов, международных конференций, соответствующие профилю обучения.
101. Собственные издания учебной литературы включают учебные пособия, учебнометодические пособия.
Собственные издания методической литературы включают методические рекомендации,
указания и пособия по изучению, освоению учебных дисциплин, выполнению отдельных видов
учебных работ.
102. Процессы сбора, комплектования, хранения, списания учебно-научных
информационных активов вуза осуществляются в соответствии с методическими материалами по
работе библиотек организаций образования.
103. В вузе должна быть создана высокотехнологичная информационно-образовательная
среда, включающая интернет-ресурс, информационно-образовательный портал,
автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность
информационно-образовательных ресурсов, размещенных в локальных сетях вуза, и
разветвленную компьютерную сеть, позволяющую с любого компьютера вуза осуществлять
доступ ко всем информационным ресурсам с широкополосным и высокоскоростным доступом в
Интернет, за исключением учебных заведений (военных) специальных государственных
органов.
104. Информационное и учебно-методическое обеспечение осуществляется с
последовательным усилением акцента на самостоятельную работу обучающихся.
105. Обязательным условием в деятельности вуза является наличие соответствующей
аудиторной и лабораторной базы, учебных кабинетов, спортивных залов, мастерских и других
помещений, обеспечивающих его деятельность и принадлежащих ему на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления.
106. Вуз должен располагать аудиторным фондом, необходимым для проведения учебных
занятий по формам обучения не более чем в две смены, и вспомогательными помещениями.
107. Для реализации образовательных учебных программ вуз должен иметь учебные
кабинеты специального назначения (компьютерные классы, лингафонные кабинеты и др.), а
также современное учебно-лабораторное оборудование, обеспеченное различными видами
заданий, программными средствами, позволяющими обеспечить качественное осуществление
учебно-научного процесса в соответствии с государственными общеобязательными стандартами
образования, учебными рабочими планами и программами, планами учебно-методических и
научно-исследовательских работ и другой документации.
108. Учебная площадь зданий, аудиторный фонд, учебные и научные лаборатории,
учебные кабинеты, спортивные залы, библиотеки, мастерские и другие помещения вуза,

обеспечивающие его деятельность, должны удовлетворять требованиям действующих санитарных
норм и правил.
109. Нормы учебной площади на одного студента устанавливаются в зависимости от
2
типа вуза и должны быть не менее 6 м .
110. Площади помещений устанавливаются в зависимости от назначения помещений, в
соответствии с видами учебных занятий, количества студентов и сотрудников, сменности
учебных занятий.
Расчетное количество студентов принимается по наибольшему количеству студентов
очной формы обучения и 10 % количества студентов заочной формы обучения.
111. Общую площадь спортивных залов (без учета вспомогательных помещений при них,
а также бассейнов и легкоатлетических манежей) следует принимать на одного студента не
2
менее 1,0 м .
112. Для достижения образовательных целей и задач вуз должен располагать
различными видами технических ресурсов: лабораторное оборудование, установки, механизмы,
стенды, средства измерения, макеты и модели изделий, применяемых в учебных и
исследовательских целях, экспериментальные образцы, материалы, компьютерная и иная
вычислительная техника, программные средства.
113. Структура, состав и количество технических ресурсов определяется обязательным
обеспечением качественного осуществления учебного процесса и всех других процессов и
уставной деятельности вузов в соответствии с государственными общеобязательными
стандартами высшего образования, учебными рабочими планами, учебными рабочими
программами дисциплин, планами учебно-методических и научно-исследовательских работ и
другой документации.
114. Вуз располагает финансовыми ресурсами, обеспечивающими условия для получения
образования, определяемыми исходя из контингента обучающихся и стоимости обучения, но не
менее размера, определяемого по государственному образовательному заказу.
115. Источниками финансовых ресурсов выступают бюджетные средства, полученные от
образовательных и научных грантов, средства, поступающие от образовательных услуг на
платной основе, продажи научной и издательской продукции, спонсорская помощь и иные
источники, полученные от осуществления других видов деятельности, не запрещенных
действующим законодательством Республики Казахстан.
116. Расходы вузов на образовательную деятельность определяются исходя из
контингента студентов в разрезе направлений подготовки специалистов, форм обучения
(очная, вечерняя, заочная), денежных и натуральных норм, определяющих расходы на
образование в соответствующих нормативных документах.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций высшего и послевузовского
образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского
образования (далее – Правила) определяют порядок деятельности организаций образования,
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования Республики
Казахстан, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее
- Закон «Об образовании»).
2. Высшее и послевузовское образование приобретается в высших учебных заведениях:
национальных исследовательских, исследовательских университетах, национальных высших

учебных заведениях, университетах, академиях.
Критерии классификации высших учебных заведений утверждаются уполномоченным
органом в области образования.
3. Основная задача высших учебных заведений – подготовка кадров с высшим и
послевузовским образованием путем создания необходимых условий для освоения
образовательных программ, направленных на профессиональное становление и развитие
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и
практики.
4. Высшее учебное заведение (далее – вуз) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами «Об образовании», «О науке»,
регламентирующими образовательную и научную деятельность, а также настоящими Правилами и
разработанным на их основе уставом вуза.
4-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы высшего и послевузовского
образования, осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 4-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок деятельности организаций высшего и послевузовского образования
5. Управление вузом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом вуза.
6. Непосредственное руководство вузом осуществляет ректор (начальник), назначаемый
(избираемый) на должность и освобождаемый от должности в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Ректор вуза (начальник) имеет заместителей – проректоров (заместителей
начальника), количество и функциональная направленность которых
устанавливается законодательством Республики Казахстан.
8. Ректор вуза (начальник) без доверенности действует от имени вуза, представляет
его интересы во всех органах, в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке распоряжается имуществом вуза, заключает договоры, выдает доверенности,
открывает банковские счета и совершает иные сделки, издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех сотрудников, преподавателей и обучающихся.
9. Ректор (начальник) решает вопросы финансовой, экономической, производственнохозяйственной деятельности в пределах предоставленных ему полномочий.
10. Ректор государственного вуза один раз в три года проходит аттестацию в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уставом вуза.
Ректор негосударственного вуза подотчетен общему собранию учредителей, которое
определяет круг его полномочий, порядок назначения (избрания) и освобождения от
должности.
11. Кандидатура ректора должна соответствовать требованиям типовых
квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним
лиц, утвержденных уполномоченным органом в области образования (далее – квалификационные
характеристики должностей). В вузах правоохранительных органов, специальных
государственных органов и государственного органа в области обороны должности начальника

учебного заведения должны соответствовать квалификационным требованиям к категориям
должностей, которые утверждаются соответствующим государственным органом.
12. Ректор (начальник) в порядке, установленном законами Республики Казахстан,
несет персональную ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования
(далее – ГОСО);
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебного и воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
13. В вузах создаются коллегиальные органы управления. Формами коллегиального
управления вузов могут быть ученый, наблюдательный или попечительский советы,
деятельность которых регламентируется законодательством Республики Казахстан.
14. Структура вуза определяется и утверждается им самостоятельно. В вузах
правоохранительных органов, специальных государственных органов и государственного
органа в области обороны структура определяется соответствующим государственным органом.
При этом структурные подразделения охватывают все виды деятельности вуза.
15. Вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает положения о структурных
подразделениях, в которых определяются основные направления их деятельности, требования
по административно-правовому закреплению за структурным подразделением его статуса в
организационной структуре управления вуза.
16. В соответствии с утвержденными уполномоченным органом в области образования
квалификационными характеристиками должностей педагогических работников и приравненных к
ним лиц вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников,
в которых определяются порядок их назначения и освобождения от должности, права,
обязанности, полномочия и ответственность.
17. Штатное расписание определяется вузом самостоятельно и ежегодно утверждается
его ректором. В вузах правоохранительных органов, специальных государственных органов и
государственного органа в области обороны штатное расписание определяется
соответствующим государственным органом.
18. Структурные подразделения вуза осуществляют свою деятельность на основе
настоящих Правил, устава вуза, а их число устанавливается советом, исходя из перечня
специальностей, образовательных программ данного вуза, а также численности обучающихся и
преподавателей.
19. Факультет является основным учебным, научным и административным структурным
подразделением вуза (кроме военных), которое осуществляет обучение по одной или
нескольким родственным специальностям, а также руководство научно-исследовательской
деятельностью кафедр и лабораторий, относящихся к специальностям факультета.
20. Факультет осуществляет подготовку специалистов по очной, вечерней, заочной
формами в форме экстерната.
21. Руководство работой факультета осуществляет декан. Кандидатура декана должна
соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей педагогических
работников. Должностные обязанности декана определяются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
22. Декан является членом приемной и аттестационной комиссии вуза.
23. Вузы разрабатывают и утверждают свои положения о факультетах. При декане и под

его председательством может быть организован совет факультета,который организует свою
работу в соответствии с правилами, утвержденными советом вуза.
24. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением вуза
(факультета), осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по
одной или нескольким родственным дисциплинам, воспитательную работу среди обучающихся.
25. Штат кафедры определяется исходя из объема работы и среднегодовой
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава (правоохранительных
органах, специальных государственных органах и государственном органе в области обороны
с учетом специфики учебного процесса).
26. В штат кафедры входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие
преподаватели, преподаватели, ассистенты, преподаватели-стажеры, учебно-вспомогательный
персонал, а также сотрудники созданных при кафедре научных и других структурных
подразделений. Для кафедр в военных учебных заведениях и учебных заведениях
правоохранительных органов, исходя из специфики, могут предусматриваться и другие
должности.
27. Кафедру возглавляет заведующий, кандидатура которого должна соответствовать
требованиям типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников.
Должностные обязанности заведующего кафедрой определяются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
28. В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми при
лицензировании образовательной деятельности вуза по соответствующим специальностям,
кафедра организуется при наличии не менее 10 штатных преподавателей по профилю кафедры
(кроме правоохранительных органов, специальных государственных органов и
государственного органа в области обороны), из которых доля преподавателей с учеными
степенями и званиями от числа штатных преподавателей должна составлять для национальных
исследовательских университетов, исследовательских университетов – не менее 70 %; для
национальных вузов (кроме организаций образования искусства и культуры) – не менее 55 %;
для университетов, академий – не менее 50 %.
Кафедры, осуществляющие подготовку кадров по специальностям искусства, музыки и
культуры, туризма, а также кафедры медицины, физического воспитания, рисования и
черчения, графики, иностранных языков, казахского языка, русского языка (для неязыковых
вузов), а также специальные кафедры высших специальных (военных) учебных заведений
соответствующих органов могут быть организованы при меньшем числе штатных
преподавателей.
29. По циклу закрепленных учебных дисциплин кафедры классифицируются на
общеобразовательные и специальные.
30. В вузах могут быть организованы специальные кафедры других заинтересованных
сторон в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
31. Работа кафедры должна быть направлена на теоретическую и практическую
подготовку специалистов в соответствии с содержанием образовательных программ высшего и
послевузовского образования.
32. Кафедра осуществляет учебно-методическую, научно-исследовательскую,
воспитательную деятельность в соответствии с годовым планом работы.
Основные требования к деятельности организаций высшего и послевузовского образования
33. Для эффективной организации учебного процесса, рационального использования
материальных активов и ресурсов, вовлеченных в образовательную деятельность минимальный
контингент обучающихся по очной форме обучения в университетах и академиях должен быть
не менее 2100 и 700 человек соответственно. Исключение составляют вузы военных и
правоохранительных органов, где численность обучающихся по очной форме обучения
определяется государственным заказом.
34. Приведенный контингент обучающихся определяется исходя из их количества по

очной, вечерней и заочной формам обучения.
Соотношение студентов очной и заочной форм обучения вуза должно составлять не
менее 4:1.
Соотношение количественного состава контингента обучающихся для вузов
правоохранительных органов, специальных государственных органов и государственного
органа в области обороны определяется первым руководителем соответствующего органа.
35. Контингент обучающихся в организациях высшего образования должен
соответствовать санитарным нормам учебной площади, приходящейся на одного обучающегося в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики
Казахстан.
36. Наполняемость академического потока и группы определяется организацией
образования самостоятельно.
Наполняемость академического потока и группы вузов правоохранительных органов,
специальных государственных органов и государственного органа в области обороны
определяется исходя из численности ежегодного государственного образовательного заказа и
особенностей прохождения службы.
37. Для лиц с ограниченными возможностями развития, в том числе имеющих
инвалидность создаются специальные условия для обучения с учетом их индивидуальных
потребностей.
Учебная и воспитательная деятельность вуза
38. Прием обучающихся в вузы осуществляется на конкурсной основе в соответствии
с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы высшего и послевузовского образования, утвержденными
Правительством Республики Казахстан.
39. В вузах подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием
осуществляется по различным по содержанию и срокам обучения образовательным программам.
В национальных исследовательских, исследовательских университетах обучение
осуществляется только по очной форме.
40. Учебно-методическая работа вуза включает:
1) разработку академического календаря, рабочих учебных планов и программ,
разработку каталогов элективных дисциплин, силлабусов, учебно-методических комплексов
специальностей и дисциплин;
2) учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин учебниками, учебными
пособиями, сборниками задач, комплексными заданиями, пособиями по лабораторным,
контрольным, курсовым работам, методическими рекомендациями по изучению дисциплин, а
также материалами текущего, рубежного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации
обучающихся по всем формам обучения;
3) разработку программ всех видов профессиональных практик, а также методических
пособий по написанию дипломных работ (проектов);
4) разработку современных образовательных технологий и методов обучения,
повышающих усвоение учебного материала обучающимися;
5) учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, направленной
на развитие их способности к поиску, анализу и формулировке результата деятельности;
6) разработку программ по повышению квалификации и переподготовке преподавателей и
специалистов.
41. Планирование содержания, способа организации и структуры учебно-методической
деятельности осуществляется вузом на основе кредитной технологии обучения.
42. Организации высшего и послевузовского образования правоохранительных органов,
специальных государственных органов и государственного органа в области обороны
самостоятельно определяют технологию обучения (линейная или кредитная) и
междисциплинарные связи в соответствии с уровнем и задачами подготовки, а также в

зависимости от государственного образовательного заказа путем согласования с
уполномоченным органом в области образования.
43. Организация учебной деятельности осуществляется на основе академического
календаря, расписания учебных занятий.
Структура учебной деятельности формируется на основе учебных планов (типовых,
индивидуальных, рабочих) и профессиональных учебных программ, объема учебной нагрузки,
продолжительности академических периодов, видов академических занятий, объема учебного
материала.
44. Национальные исследовательские и исследовательские университеты функционируют
в соответствии с программами развития, утвержденными Правительством Республики Казахстан
по представлению уполномоченного органа.
Порядок рассмотрения и представления в Правительство Республики Казахстан программ
развития национальных исследовательских и исследовательских университетов утверждается
уполномоченным органом в области образования.
Национальные исследовательские и исследовательские университеты самостоятельно
разрабатывают образовательные программы, основанные на фундаментальных и прикладных
исследованиях по приоритетным направлениям развития отраслей экономики Республики
Казахстан.
45. Образовательные программы должны разрабатываться на основе профессиональных
стандартов и принципов формирования компетенций обучающихся(кроме военных).
46. ГОСО по специальностям медицинского и фармацевтического образования, группе
специальностей «Военное дело и безопасность» разрабатываются на основе ГОСО
соответствующих уровней образования (высшее и послевузовское) и структуры их разработки,
утверждаются государственными органами соответствующих сфер деятельности и
согласовываются с уполномоченным органом в области образования.
47. Академический календарь, рабочие учебные планы специальностей и среднегодовая
педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава утверждаются решением
совета вуза.
48. В целях реализации основных принципов кредитной технологии обучения,
направленных на индивидуализацию обучения, составляется каталог элективных дисциплин,
который включает аннотированный перечень дисциплин компонента по выбору.
49. В вузах устанавливаются следующие основные виды учебной работы: лекции,
практические (семинары), лабораторные, студийные занятия, самостоятельная работа
студента, курсовые, расчетно-графические работы, все виды профессиональной практики,
подготовка и прохождение итоговой аттестации.
При этом соотношение объема кредитов между лекциями и семинарами, практическими,
студийными и лабораторными занятиями определяется вузом в соответствии с типовым учебным
планом.
50. К проведению лекционных занятий, руководству дипломными работами (проектами),
научно-исследовательской работе студентов допускаются преподаватели, занимающие
должности профессора, доцента, старшего преподавателя.
51. К чтению лекций и/или проведению других видов учебных занятий также могут
привлекаться научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта или
опытные специалисты, имеющие опыт практической работы по профилю специальности не менее
3 лет.
52. Другие виды учебной работы могут включаться в педагогическую нагрузку всех
преподавателей независимо от занимаемой должности.
53. Учебная работа подразделяется на аудиторную (лекции, семинары, практические,
студийные и лабораторные занятия) и внеаудиторную, к которой относятся все остальные
виды учебной работы.
54. Вуз самостоятельно определяет формы, методы и средства обучения, создавая

максимально благоприятные условия для освоения обучающимися образовательных программ
высшего и послевузовского образования.
При этом учебные занятия проводятся с учетом инновационных технологий обучения,
использованием новейших достижений науки, техники, технологий, информационных систем и в
интерактивной форме.
55. Преподаватель вуза имеет свободу выбора способов и форм организации и
проведения учебных занятий, методов обучения при условии соблюдения требований учебных
планов и учебных программ.
56. Образовательные программы высшего и послевузовского образования включают три
цикла дисциплин: цикл общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл
профилирующих дисциплин, а также дополнительные виды обучения (профессиональную практику
по специальности, физическую культуру и др.) и итоговую аттестацию.
57. Каждый цикл дисциплин состоит из дисциплин обязательного компонента, перечень
и содержание которых определяются типовыми учебными планами и типовыми учебными
программами, а также из дисциплин компонента по выбору, перечень и содержание которых
определяются рабочими учебными планами, рабочими учебными программами и силлабусами.
Каждая дисциплина изучается, как правило, в течение одного академического периода.
58. Обучение осуществляется на основе учебных программ, единых для всех форм
обучения.
59. Учебный процесс в вузе может организовываться по сокращенным образовательным
программам с ускоренным сроком обучения для лиц, имеющих техническое и профессиональное,
послесреднее или высшее образование.
В данном случае осуществляется перезачет кредитов и учет ранее освоенных дисциплин
при условии достаточности их объема и преемственности образовательной программы.
Траектория и срок обучения определяются с учетом пререквизитов обучающегося,
определяемых на основе транскрипта (приложения к диплому).
Сроки обучения по очной форме по сокращенным программам для лиц, имеющих
техническое и профессиональное и послесреднее образование, не менее 3 лет, для лиц,
имеющих высшее образование, не менее 2 лет.
60. Профессиональная практика, учебная и научная стажировка, научноисследовательская и экспериментально-исследовательская работа обучающихся проводятся
согласно академическому календарю.
Профессиональная практика направлена на закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и компетенций.
61. Содержание разрабатываемой вузом программы и база профессиональной практики
должны соответствовать профилю специальности (образовательной программы).
62. Вуз (кроме вузов правоохранительных органов, специальных государственных
органов и государственного органа в области обороны) заключает соответствующие договора
с базами практики в соответствии с формой типового договора по организации
профессиональной практики не позднее, чем за 1 месяц до начала учебного года.
63. Направление на все виды профессиональных практик оформляется приказом
руководителя вуза с указанием сроков, базы и руководителя.
Научное руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило, научный
руководитель дипломной работы (проекта).
64. Обучающиеся вечерней и заочной форм обучения при условии их работы по
специальности освобождаются от профессиональной практики. В данном случае они
представляют в вуз справку с места работы и характеристику, отражающую их
профессиональную деятельность.
65. Вузы самостоятельны в выборе форм, порядка и периодичности проведения текущего
и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
66. Для осуществления регистрации обучающихся на учебные дисциплины, учета

освоенных кредитов, организации промежуточной аттестации и ведения всей истории учебных
достижений обучающихся в вузе создается офис регистратора.
67. Офис регистратора выполняет следующие функции:
1) производит регистрацию обучающихся на учебные дисциплины;
2) формирует академические группы и потоки;
3) регистрирует в установленном порядке индивидуальные учебные планы обучающихся;
4) организует и проводит промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;
5) осуществляет расчет академического рейтинга обучающихся;
6) ведет учет освоенных кредитов обучающихся в течение всего периода обучения и за
весь период обучения;
7) выписывает транскрипт обучающихся;
8) организует академическую мобильность.
68. В целях обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности
в вузах предусмотрены учебные и специализированные лаборатории. Оборудование лабораторий
должно быть современным и адекватным программам подготовки бакалавров, магистров и PhD.
69. Воспитательная деятельность вуза является составной частью учебного процесса и
направлена на формирование профессиональных, социальных, интеллектуальных, нравственных,
творческих качеств личности и здорового образа жизни.
70. Учебная и воспитательная деятельность осуществляется на основе взаимного
уважения человеческого достоинства обучающихся и профессорско-преподавательского
состава.
71. Воспитательная деятельность вуза осуществляется на основе комплексного плана
по воспитательной работе.
Воспитательная работа вуза включает:
1) формирование у обучающихся умений самостоятельно и компетентно принимать и
реализовывать решения;
2) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
интернационализма, высокой морали и нравственности;
3) стимулирование обучающихся к здоровому образу жизни, активному участию в
общественных мероприятиях;
4) проведение тематических мероприятий по профилю кафедры, способствующих
расширению кругозора обучающихся, формированию ценностного отношения к избранной
специальности;
5) проведение профориентационной работы среди обучающихся средних
общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования.
Контроль и оценка знаний
72. Для оценки знаний обучающихся в вузе должна функционировать система контроля и
оценки знаний обучающихся.
Система контроля и оценки должна функционировать в вузах, независимо от
организационно-правовых форм, форм обучения и ведомственной подчиненности.
73. Система контроля учебных достижений обучающихся в вузе включает различные
формы: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся и итоговая
аттестация.
74. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает систематическую
проверку учебных достижений обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой дисциплины.
75. Учебной программой дисциплины определяются различные виды текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный контроль, комбинированный контроль,
презентация домашних заданий, дискуссии, тренинги, круглые столы, кейс-стади, тесты и
др.
76. Курсовые, расчетно-графические и другие виды работ, предусмотренные учебным

планом, должны быть защищены до начала экзаменационной сессии и служить допуском к
экзамену по данной дисциплине. Оценки по этим видам работ обязательно должны быть учтены
при подсчете рейтинга допуска (то есть при подведении рейтингового контроля) по
дисциплине.
В случае если по дисциплине согласно учебному плану формой контроля определена
только курсовая работа (проект), то оценка по защите курсовой работы (проекта) является
итоговой оценкой по дисциплине в целом.
77. Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине определяется
итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска, экзаменационной оценки, сумма
которых формирует оценку итогового контроля. Оценка рейтинга допуска складывается из
оценки текущего контроля успеваемости и оценки рубежного контроля. Оценка рейтинга
допуска составляет 60% итоговой оценки знаний по дисциплине.
78. Учет результатов текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем
в соответствии с силлабусом по мере выполнения и сдачи студентами отдельных видов
заданий. Выполнение заданий фиксируется в журнале посещаемости и успеваемости студентов,
а также в электронной ведомости текущего контроля знаний обучающихся в информационной
системе.
79. Обучающиеся вечерней и заочной формы обучения набирают рейтинг допуска до
начала экзаменационной сессии по установленному графику при условии выполнения всех
положенных заданий.
80. Обучающиеся в форме экстерната осуществляют набор рейтинга допуска по
индивидуальному графику, утвержденному руководителем структурного подразделения вуза.
81. Итоговый контроль проводится в период промежуточной аттестации. Оценка
итогового контроля составляет 40 % итоговой оценки знаний по дисциплине.
Итоговая оценка подсчитывается только в случае, если обучающийся имеет
положительные оценки, как по рейтингу допуска, так и итоговому контролю.
82. Обучающемуся предоставляется право апеллировать оценки рейтинга допуска и/или
итогового контроля. С этой целью приказом ректора вуза создается апелляционная комиссия
из числа преподавателей, квалификация которых соответствует профилю апеллируемой
дисциплины.
83. По итогам профессиональной практики обучающиеся представляют на
соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем и консультантом и
защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты
защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльнорейтинговой буквенной системе оценок.
При назначении одного руководителя по практике (как правило, по учебной, учебноознакомительной, полевой и др.) оценка выставляется по итогам защиты представленного
отчета в соответствии с продемонстрированными знаниями и оформлением отчета.
При назначении двух руководителей по практике (как правило, по педагогической,
производственной и др.) выставляется итоговая оценка с учетом оценки руководителя
практики от базы практики, удельный вес которой составляет 40 % от итоговой оценки, и
оценки по защите представленного отчета руководителем от университета, удельный вес
которой составляет 60 % от итоговой оценки.
84. Обучающиеся не прошедшие практику, не выполнившие программы практики,
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите
отчета, направляются повторно на практику в следующий академический период параллельно с
теоретическим обучением или в период летнего семестра.
85. Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана и учебных
программ, допускаются к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения
степени освоения ими государственного общеобязательного стандарта соответствующего

уровня образования.
Итоговая аттестация направлена на проверку знаний, умений, навыков и компетенций,
приобретенных обучающимися в процессе освоения соответствующей специальности.
Итоговая аттестация проводится в форме сдачи государственного экзамена по
специальности в целом или по отдельным базовым и/или профилирующим дисциплинам и защиты
дипломного проекта (работы), магистерской или докторской диссертации.
86. Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с учетом мнения всех
членов аттестационной комиссии и продемонстрированных знания по балльно-рейтинговой
буквенной системе.
87. Оценка по защите дипломной работы (проекта), магистерской или докторской
диссертации выставляется с учетом отзыва научного руководителя, оценки рецензента
(оппонента) и итогов самой защиты.
По каждой форме итоговой аттестации выставляется самостоятельная оценка по
балльно-рейтинговой буквенной системе.
88. По результатам итоговой аттестации обучающемуся присуждается соответствующая
академическая степень бакалавра, академическое звание магистр, ученая степень PhD и
выдается диплом.
89. Уровень академической успеваемости обучающегося за год определяется в виде
среднего балла (GPA), рассчитываемого как отношение суммы произведений кредитов и
итоговой оценки по дисциплине (в цифровом выражении) к сумме кредитов за текущий период
обучения.
90. После проведения летней экзаменационной сессии деканатами проводится
ранжирование обучающихся и учебных групп по среднему академическому рейтингу (или уровню
GPA) по группам, а также специальностям и курсам обучения с последующей передачей данных
в офис регистратора.
91. Офис регистратора, обобщив данные об академическом рейтинге, результаты
внешней оценки учебных достижений, представленные факультетами, проводит ранжирование
факультетов, определяет лучших студентов и лучшие академические группы по вузу и
размещает эту информацию на веб-сайте вуза.
Научно-исследовательская и международная деятельность вуза
92. Научно-исследовательская деятельность направлена на обеспечение интеграции
науки и образования, развитие на этой основе научно-образовательного процесса,
конкурентоспособных научных исследований и инновационной деятельности как важнейшего
элемента результативной и эффективной национальной инновационной системы.
Организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научноисследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности (далее –
научно-исследовательская работа (НИР)) осуществляется в структурных подразделениях вуза.
Профессорско-преподавательский состав выполняет НИР, как обязательную составляющую
своей деятельности, в основное рабочее время в соответствии с индивидуальным планом
работы.
93. Научно-исследовательская работа вуза включает:
1) проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности;
2) получение новых знаний посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
3) исследование и разработку теоретических и методологических основ развития
высшего образования;
4) разработку и внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс
вуза;
5) внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и производство;
6) формирование и развитие собственных научных школ, активное привлечение к НИР

научно-педагогических работников и обучающихся;
7) коммерциализацию научных разработок и трансферт наукоемкой и
конкурентоспособной техники и технологии;
8) защиту интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и
разработчиков;
9) расширение финансовой основы исследований и разработок за счет использования
привлеченных средств и инновационной деятельности;
10) организацию и руководство НИР обучающихся.
94. Научная деятельность вуза является непременной составной частью процесса
подготовки специалистов. Единство учебного и научного и инновационного процессов
обеспечивается за счет:
привлечения обучающихся к участию в научно-исследовательских и проектноконструкторских работах, выполняемых за счет средств республиканского бюджета, других
бюджетов и внебюджетных источников финансирования;
проведения на базе научных и научно-производственных подразделений разнообразных
форм активной учебной работы, дипломного и курсового проектирования, учебной и
производственной практики, целевой подготовки студентов и других форм подготовки
специалистов;
компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой информационной
среды и овладения студентами современными методами и средствами информатики.
95. Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляет проректор по
научной работе (заместитель начальника).
Данные подразделения разрабатывают перспективные и текущие планы НИР, формы
отчетности, ведут реестр НИР вуза, подводят итоги научно-исследовательской деятельности,
обобщают их.
96. По результатам выполнения НИР составляются промежуточный и заключительный
отчеты, предусмотренные календарным планом. Ответственность за достоверность данных,
содержащихся в отчете, несут руководитель, исполнители НИР.
97. Международная деятельность вузов осуществляется в рамках программ
сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, реализации международных образовательных
программ и проектов, осуществления совместной научно-исследовательской деятельности,
организации научно-практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими
кадрами и развития студенческой мобильности.
Информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности вуза
98. Обеспеченность вуза информационными ресурсами является обязательным условием
осуществления образовательной деятельности.
99. Информационные ресурсы вуза представляют собой формализованные идеи и знания,
различные данные, методы и средства их накопления, хранения и обмена между источниками и
потребителями информации.
Информационные ресурсы включают полнотекстовые, фактографические и
библиографические базы данных образовательного назначения (управленческие, учебные,
научные, учебно-методические) на любых носителях, справочно-поисковые системы, в том
числе традиционные и электронные библиотечные каталоги и картотеки, электронные ресурсы
локального доступа, программные средства, обеспечивающие создание, хранение и
использование образовательной информации, каналы распространения информации, средства
коммуникации, используемые в целях образования.
100. Библиотечный фонд является составной частью информационных ресурсов и
включает учебную, учебно-методическую и научную литературу, а также законодательные и
нормативные правовые акты.
Реализация образовательных программ высшего и послевузовского образования

обеспечивается свободным доступом обучающихся к библиотечным фондам, компьютерным
технологиям, учебно-методической и научной литературе, учебной, научной, информационной
базам данных, включая международные источники, размещаемые в электронных библиотеках.
Фонд учебной и научной литературы по отношению к приведенному контингенту
студентов на полный цикл обучения должен составлять в количестве не менее 140 единиц
изданий. При этом издания на казахском и русском языках должны быть пропорциональны
контингенту обучающихся по языкам обучения. Библиотечный фонд должен содержать основную
учебную литературу по дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за последние
5 лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам – за последние 10
лет. Обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях должна быть не менее 40 %
базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальности (кроме военных
специальностей).
101. К учебно-методической литературе относятся учебно-методические пособия,
методические пособия, дидактические, наглядные пособия, учебно-методические разработки –
методические указания или рекомендации по изучению дисциплины, методические указания по
выполнению лабораторных, курсовых, дипломных и других видов письменных работ, справочные
пособия и издания по учебным дисциплинам.
102. Научный фонд библиотеки вуза включает перечень книг монографического,
научного и научно-производственного характера, охватывающих область исследований,
соответствующих направлениям и специальностям подготовки специалистов.
В научный фонд включаются также энциклопедии, словари, справочники, комментарии,
литературные произведения, изучаемые по программе, законы, нормативные правовые акты,
периодические издания, в том числе вестники организации образования, сборники научных
трудов, международных конференций, соответствующие профилю обучения.
103. Собственные издания учебной литературы включают учебные пособия, учебнометодические пособия.
Собственные издания методической литературы включают методические рекомендации,
указания и пособия по изучению, освоению учебных дисциплин, выполнению отдельных видов
учебных работ.
104. Процессы сбора, комплектования, хранения, списания учебно-научных
информационных активов вуза осуществляются в соответствии с методическими материалами по
работе библиотек организаций образования.
105. В вузе создается высокотехнологичная информационно-образовательная среда,
включающая интернет-ресурс, информационно-образовательный портал, автоматизированную
систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационнообразовательных ресурсов, размещенных в локальных сетях вуза, и разветвленную
компьютерную сеть, позволяющую с любого компьютера вуза осуществлять доступ ко всем
информационным ресурсам с широкополосным и высокоскоростным доступом в Интернет, за
исключением учебных заведений правоохранительных органов, специальных государственных
органов и государственного органа в области обороны.
106. Информационное и учебно-методическое обеспечение осуществляется с
последовательным усилением акцента на самостоятельную работу обучающихся.
107. Обязательным условием в деятельности вуза является наличие соответствующей
аудиторной и лабораторной базы, учебных кабинетов, спортивных залов, мастерских и других
помещений, обеспечивающих его деятельность и принадлежащих ему на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления.
108. Вуз располагает аудиторным фондом, необходимым для проведения учебных занятий
по формам обучения не более чем в две смены, и вспомогательными помещениями.
109. Для реализации образовательных программ вуз имеет учебные кабинеты
специального назначения (компьютерные классы, лингафонные кабинеты и др.), а также
современное учебно-лабораторное оборудование, (включая установки, механизмы, стенды,

средства измерения, макеты и модели изделий, применяемых в учебных и исследовательских
целях, экспериментальные образцы, материалы, компьютерная и иная вычислительная
техника), обеспеченное различными видами заданий, программными средствами, позволяющими
обеспечить качественное осуществление учебно-научного процесса в соответствии с рабочими
учебными планами и программами, планами учебно-методических и научно-исследовательских
работ и другой документацией.
110. Учебная площадь зданий, аудиторный фонд, учебные и научные лаборатории,
учебные кабинеты, спортивные залы, библиотеки, мастерские и другие помещения вуза,
обеспечивающие его деятельность, должны соответствовать требованиям
действующих санитарных норм и правил.
111. Норма учебной площади на одного студента устанавливается в зависимости от
2
типа вуза и составляет не менее 6 м .
112. Площади помещений устанавливаются в зависимости от назначения помещений в
соответствии с видами учебных занятий, количества студентов и сотрудников, сменности
учебных занятий.
Расчетное количество студентов принимается по наибольшему количеству студентов
очной формы обучения и 10 % количества студентов заочной формы обучения.
113. Общую площадь спортивных залов (без учета вспомогательных помещений при них,
а также бассейнов и легкоатлетических манежей) следует принимать на одного студента не
2
менее 1,0 м .
114. Вуз располагает финансовыми ресурсами, обеспечивающими условия для получения
образования, определяемыми исходя из контингента обучающихся и стоимости обучения, но не
менее размера, определяемого по государственному образовательному заказу.
115. Источниками финансовых ресурсов выступают бюджетные средства, полученные от
образовательных и научных грантов, средства, поступающие от образовательных услуг на
платной основе, от продажи научной и издательской продукции, спонсорская помощь и иные
источники, полученные от осуществления других видов деятельности, не запрещенных
действующим законодательством Республики Казахстан.
116. Расходы вузов на образовательную деятельность определяются исходя из
контингента студентов в разрезе направлений подготовки специалистов, форм обучения
(очная, вечерняя, заочная), денежных и натуральных норм, определяющих расходы на
образование в соответствующих нормативных документах.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности специализированных организаций образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности специализированных организаций
образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании») и определяют
порядок их деятельности, независимо от форм их собственности и ведомственной
подчиненности.
2. Специализированная организация образования реализует специализированные
общеобразовательные учебные программы, обеспечивающие элитарное образование,
направленное на углубленное освоение одаренными детьми основ наук, культуры, искусства,
спорта, военного дела.
3. Специализированная организация образования осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а также настоящими

Правилами и разработанным на их основе уставом. Устав разрабатывается специализированной
организацией образования.
4. Основная цель специализированных организаций образования – обеспечение условий
для развития конкурентоспособной личности и функциональной грамотности одаренных детей,
готовых само актуализироваться в динамично развивающейся среде.
5. Задачи специализированных организаций образования:
1) реализация элитарного образования;
2)сохранение и приумножение интеллектуального потенциала страны;
3) обеспечение индивидуализированного характера обучения одаренных детей и
качественного усвоения обучающимися специализированных общеобразовательных учебных
программ;
4) совершенствование навыков самостоятельной, проектной и исследовательской
деятельности одаренных детей;
5) формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу.
6. По форме организации учебно-воспитательной деятельности специализированные
организации образования делятся на:
1) специализированные школы;
2) специализированные организации образования с интернатным учреждением;
3) специализированные школы-комплексы.
7. Согласно форме организации деятельности основными видами специализированных
организаций образования являются:
1) специализированная школа,
2) специализированный лицей (специализированная школа-лицей);
3) специализированная гимназия (специализированная школа-гимназия);
4) специализированная школа-интернат;
5) специализированная школа-лицей-интернат;
6) специализированная школа-гимназия-интернат;
7) специализированная музыкальная школа-интернат;
8) специализированная спортивная школа-интернат;
9) специализированная военная школа-интернат;
10) казахско-турецкий лицей;
11) специализированная школа-комплекс.
8. Специализированная организация образования имеет следующие направления:
естественно-математическое, общественно-гуманитарное, экономическое, технологическое,
музыкальное, художественно-эстетическое, военное, спортивное.
9. Специализированная организация образования является творческой лабораторией,
организующей поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его
внедрению, апробации экспериментальных учебных программ и планов.

2. Порядок деятельности специализированных
организаций образования
Организация деятельности
10. Создание специализированных организаций образования осуществляется в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
11. Специализированная организация образования осуществляет свою деятельность на
основании лицензии, выданной в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан, по уровню образования.
12. Специализированная организация образования является самостоятельным
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики
Казахстан и своим наименованием, текущий счет и другие, установленные законодательством

Республики Казахстан, счета.
12-1. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы специализированного
образования, осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
12-2. Лицензирование осуществляется в электронной форме с использованием
государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного
электронного реестра разрешений и уведомлений.
Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 12-2 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
13. Для осуществления деятельности специализированных организаций образования
необходимо наличие высококвалифицированных кадров, необходимой материально-технической
базы и соответствующего учебно-методического обеспечения и научного сопровождения
образовательного процесса. Для обучения одаренных детей с ограниченными возможностями в
развитии создаются необходимые условия с учетом их индивидуальных потребностей.
14. Педагогический работник проходит ежегодный медицинский осмотр, а также не
реже одного раза в пять лет аттестацию.
Государственная аттестация специализированных организаций образования, независимо
от ведомственной подчиненности и форм собственности, проводится один раз в пять лет в
плановом порядке уполномоченным органом в области образования в соответствии с
компетенцией.
Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от
19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
Образовательный процесс
15. Организация образовательного процесса в специализированной организации
образования осуществляется по рабочим учебным планам, разработанным на основе типовых
учебных планов для специализированных организаций образования, утверждаемых
уполномоченным органом в области образования.
16. Разработку рабочего учебного плана и специализированных учебных программ
специализированная организация образования осуществляет самостоятельно.
17. Специализированные организации образования самостоятельны в выборе форм,
средств и методов обучения, определяемых их уставами.
18. Специализированная организация образования определяет области знаний
внутрипрофилирующих предметов, а также прикладных курсов и факультативов в соответствии
с запросами обучающихся и возможностями кадрового потенциала.
19. Количество классов-комплектов специализированных организаций образования на
каждом уровне и обучающихся в классах формируется при наличии соответствующих условий.
20. При изучении государственного (для классов с русским языком обучения) и
русского (для классов с казахским языком обучения) языков, основ информационновычислительной техники, ритмики, хореографии, музыки, физической культуры, технологии, а
также проведении лабораторных, практических работ по профильным предметам классы делятся
на 2 группы, при изучении иностранных языков и предметов на иностранном языке - на 3
группы.
21. Осуществление профильной дифференциации на уровне общего среднего образования
через систему дополнительного деления классов, гибкого вариативного расписания, системы
уровневого деления, консультаций и предметов по выбору требует работы специализированной

организации образования в режиме полного дня.
22. Для эффективной организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся
создается психологическая служба из расчета одной ставки психолога на 10 класскомплектов, при увеличении количества класс-комплектов количество ставок психолога
увеличивается за счет и в пределах предусмотренного на соответствующий год фонда
заработной платы.
23. Расписание занятий в специализированных организациях образования должно
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания и активного отдыха
обучающихся и воспитанников.
Управление и кадровое обеспечение
24. Управление специализированной организацией образования осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, уставом и
учредительными документами специализированной организации образования.
25. Формами коллегиального управления специализированной организации образования
являются педагогический совет, учебно-методический совет, попечительский совет и другие.
26. Непосредственное руководство осуществляет руководитель, назначаемый в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
27. Руководитель специализированной организации образования несет ответственность
за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
28. Руководитель специализированной организации образования один раз в три года
проходит аттестацию в установленном порядке.
29. Педагогические кадры и другие работники принимаются на работу руководителем в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
30. По вопросам организации материально-технического и кадрового обеспечения,
учебно-воспитательного процесса специализированная организация образования на договорной
основе взаимодействует с соответствующими ее направлению деятельности высшими учебными
заведениями и научными учреждениями.
31. Права и обязанности работников специализированных организаций образования
определяются Законом «Об образовании», уставом, Правилами внутреннего распорядка и
должностными инструкциями.
Финансирование
32. Финансирование специализированных организаций образования осуществляется в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
33. Финансирование деятельности специализированной организации образования
осуществляется за счет:
1) средств государственного бюджета – местного и республиканского;
2) добровольных взносов юридических и физических лиц;
3) средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и других видов
деятельности, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
Международное сотрудничество

34. Специализированная организация образования участвует в международной
деятельности по линии уполномоченного органа в области образования, а также по
собственной инициативе за счет внебюджетных средств.
35. Специализированная организация образования осуществляет международную
деятельность по обучению, стажировке, обмену опытом, участию в работе семинаров,
конференций, олимпиад и т.д.
Реорганизация и ликвидация
36. Реорганизация и ликвидация специализированной организации образования
осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности специальных организаций образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности специальных организаций образования
(далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 27 июля
2007 года «Об образовании» (далее - Закон «Об образовании»)и от 11 июля 2002 года «О
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями» и определяют порядок деятельности специальных организаций образования,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2. Специальные организации образования в своей деятельности
руководствуются Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об образовании», настоящими
Правилами, а также иными нормативными правовыми актами.
Государство обеспечивает гражданам с ограниченными возможностями в развитии
специальные условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и
социальной адаптации.
3. К специальным организациям образования относятся:
1) организации, реализующие специальные образовательные учебные программы,
разработанные на основе образовательных программ дошкольного, начального, основного
среднего, общего среднего, технического и профессионального образования в соответствии с
государственным общеобразовательным стандартом:
специальные дошкольные организации;
специальные общеобразовательные организации.
В зависимости от конкретных задач и специфики образовательного процесса,
направлений деятельности по реабилитации обучающихся и воспитанников, а также уровней
реализуемых образовательных программ специальные дошкольные и общеобразовательные
организации создаются для детей с ограниченными возможностями в развитии:
с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие);
с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, поздноослепшие);
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;
с нарушениями речи;
с умственной отсталостью;
с задержкой психического развития;
с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения;
со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой;
2) организации, реализующие специальные коррекционные индивидуальные, групповые и
подгрупповые развивающие, диагностические программы:

психолого-медико-педагогическая консультация;
реабилитационный центр;
кабинет психолого-педагогической коррекции.
Наполняемость классов (групп) составляет:
1) с нарушениями слуха: для неслышащих – не более 8 детей, для слабослышащих и
позднооглохших – не более 10 детей;
2) с нарушениями зрения: для незрячих – не более 8 детей, для слабовидящих и
поздноослепших – не более 12 детей;
3) с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата – не более 12 детей;
4) с нарушениями речи – не более 12 детей;
5) с умственной отсталостью – не более 8 детей;
6) с задержкой психического развития – не более 12 детей;
7) с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения - не более 6 детей;
8) со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой, – не более 6 детей.

2. Задачи специальных организаций образовании
4. Специальные организации образования, решая основные с общеобразовательной
организацией задачи, одновременно выполняют специфические, направленные на
восстановление утраченных функций, коррекцию первичных и вторичных нарушений, развитие
функций сохранных анализаторов:
1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике
Казахстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций,
нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;
2) формирование компенсаторных навыков, способствующих социально-трудовой
адаптации, реабилитации и интеграции детей и подростков в общество;
3) формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической
и культурной жизни республики, осознанного отношения личности к своим правам и
обязанностям;
4) приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, изучение истории,
обычаев и традиций казахского и других народов республики, овладение государственным,
русским, иностранными языками;
5) внедрение новых технологий обучения, информатизация образования, выход на
международные глобальные коммуникационные сети.

3. Порядок деятельности специальных организаций образования
Организация деятельности
5. Специальная организация образования является самостоятельным юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и своим
наименованием, текущий счет и другие, установленные законодательством Республики
Казахстан счета.
6. Организации образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности, реализующие образовательные учебные программы специального образования,
кроме специальных дошкольных организаций, осуществляют свою деятельность на основании
лицензии, выданной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Специальные дошкольные организации, независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности, уведомляют о начале или прекращении деятельности уполномоченный
орган в области образования в соответствии с компетенцией.
Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 19.12.2014 № 1332
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
6-1. Лицензирование и направление уведомлений осуществляются в электронной форме с
использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и
государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.

Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением
Правительства РК от 19.12.2014 № 1332 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
7. Государственная аттестация специальных организаций образования проводится один
раз в пять лет в плановом порядке уполномоченным органом в области образования в
соответствии с компетенцией.
Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 19.12.2014 № 1332
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
8. Образовательную деятельность в специальных организациях образования
осуществляют педагоги, имеющие специальное образование, которые проходят аттестацию в
соответствии с Законом «Об образовании».
9. Права и обязанности работников специальных организаций образования
определяются Законом «Об образовании», уставом, Правилами внутреннего распорядка и
должностными инструкциями.
Организация учебно-воспитательного процесса
10. Учебно-воспитательная деятельность специальных дошкольных и
общеобразовательных организаций, за исключением организаций для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется в соответствии с учебными
планами и программами, разработанными на основе государственных общеобязательных
стандартов образования.
Содержание образования в специальной организации определяется образовательной
программой, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей воспитанников.
Для детей с ограниченными возможностями в развитии разрабатываются специальные
образовательные программы, учитывающие особенности развития и потенциальные возможности
обучающихся и воспитанников, определяемые с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогических консультаций.
11. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и
регламентируется годовым календарным учебным планом и расписанием занятий.
12. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося образовательные
программы могут осваиваться в специальных общеобразовательных организациях образования в
форме дистанционного обучения, а также экстерната с разрешения, выданного местным
исполнительным органом области.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
13. Педагогами специальных организаций образования при необходимости проводятся
консультации для родителей (законных представителей) по вопросам организации
коррекционных занятий для детей во время каникул.
14. В составе специальных дошкольных и общеобразовательных организаций для детей с
нарушениями слуха, зрения, функции опорно-двигательного аппарата могут создаваться
специальные классы (группы) для умственно отсталых детей (с интеллектуальными
нарушениями) (не более 8 детей) и детей с задержкой психического развития (не более 12
детей), во всех видах специальных организаций - специальные классы для детей со сложной
структурой дефекта (не более 6 детей).
15. По решению педагогического совета специальной дошкольной и общеобразовательной
организации для умственно отсталых детей (с интеллектуальными нарушениями) и при наличии
необходимых условий могут открываться специальные классы для умственно отсталых детей с
интеллектуальными нарушениями умеренной степени (не более 8 детей).
16. При проведении факультативных занятий по социально-бытовой ориентировке класс
делится на две группы. При организации общественно полезного производительного труда,
начиная с 5 класса, класс делится на группы с учетом профилей трудовой подготовки

учащихся.
Для занятий по профессионально-трудовому обучению классы, начиная с пятого класса,
а для умственно отсталых детей с четвертого класса, делятся на две группы.
Комплектование групп по видам труда осуществляется на основании рекомендаций врача с
учетом психофизического состояния и возможностей учащихся.
17. Расписание занятий в специальной организации образования разрабатывается и
утверждается администрацией специальной организации образования.
В расписании указываются ежедневное количество, продолжительность и
последовательность учебных и индивидуальных коррекционных занятий.
Продолжительность занятий и уроков соответствует продолжительности установленных
норм.
Учебные занятия в специальных организациях образования начинаются не ранее 8
часов.
18. Специальные дошкольные и общеобразовательные организации образования
обеспечивают изучение и развитие государственного, русского и других иностранных языков
согласно государственному общеобязательному стандарту образования.
19. Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе принципов
дифференцированного и индивидуального подхода, обусловленного данными психолого-медикопедагогического и клинического изучения ребенка. Систематическое изучение особенностей
речи, внимания, работоспособности детей, динамики их развития, выявления фактических
знаний учащихся, возможностей и особенностей усвоения ими учебного материала проводится
для определения перспективы развития учащегося и выбора средств коррекционной работы.
20. Продолжительность учебной недели устанавливается педагогическим советом по
согласованию с соответствующим органом управления образованием и закрепляется в уставе.
21. В целях преодоления имеющихся отклонений в развитии для учащихся
(воспитанников) в специальной организации проводятся групповые и индивидуальные
коррекционные занятия (логопеда, олигофренопедагога, тифло и сурдопедагога).
22. Педагогический совет специальной дошкольной и общеобразовательной организации
образования утверждает индивидуальные программы обучения и учебные планы как для
учащихся, имеющих трудности в обучении, так и для наиболее способных детей в рамках
государственных общеобязательных стандартов образования.
23. Трудовое обучение в специальной общеобразовательной организации осуществляется
исходя из региональных, местных условий, ориентированных на потребность в рабочих
кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов воспитанников и их родителей (законных представителей)
на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника для
индивидуальной трудовой деятельности.
24. Направление детей в специальные организации образования осуществляется только
с согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медикопедагогической консультации (далее — ПМПК).
Во вспомогательный класс (группу) специальной дошкольной и общеобразовательной
организации учащиеся (воспитанники) переводятся с согласия родителей (законных
представителей) на основании заключения ПМПК только после первого года обучения и
воспитания в специальной организации образования.
Классы (группы) для воспитанников со сложной структурой дефекта комплектуются в
специальной организации образования по мере выявления таких воспитанников в ходе
психолого-медико-педагогического наблюдения в условиях образовательного процесса.
25. Перевод воспитанника из специальной организации в другую образовательную
организацию осуществляется органами управления образованием с согласия родителей
(законных представителей) и на основании заключения ПМПК.
26. Выпускникам специальных общеобразовательных организаций, достигшим особых

успехов при освоении учебных программ, выдаются документы с отличием.
Выпускникам специальных общеобразовательных организаций для детей с нарушениями
речи, зрения, слуха и функции опорно-двигательного аппарата, успешно прошедшим итоговую
государственную аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем
образовании, заверенный печатью организации.
Выпускники специальной организации для умственно отсталых детей (с
интеллектуальными нарушениями) получают свидетельство установленного образца для этого
вида организации.
27. Порядок комплектования персонала специальной организации регламентируется ее
уставом и соответствующими нормативными правовыми актами.
28. Нормативная учебная нагрузка для учителей начального, основного и общего
среднего уровней образования, педагогических работников специальных организаций
образования составляет 18 часов в неделю, для воспитателей - 25 часов. Установленный за
текущий год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен до конца этого года по
инициативе администрации.
29. Медицинское обеспечение в специальной организации образования в соответствии с
законодательством Республики Казахстан осуществляют штатные медицинские работники,
которые совместно с администрацией специальной организации отвечают за охрану здоровья
воспитанников и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение
профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания,
в том числе диетического.
30. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального
и дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их
развития, дают рекомендации по медико-педагогической коррекции, подбору профиля
трудового обучения, профессиональной ориентации, трудоустройству, родителям (законным
представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в
целях профилактики заболеваний.
31. В специальных организациях образования проводятся медикаментозное и
физиотерапевтическое лечение, климатолечение и закаливание, лечебная физкультура, массаж
и психотерапия.
Управление специальной организацией образования
32. Управление специальной организацией образования осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом учебного
заведения.
Формами коллегиального управления являются педагогический совет, попечительский
совет, методический совет и другие.
Непосредственное управление специальной организацией образования осуществляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
33. Руководитель специальной организации образования в своей работе
руководствуется Законом «Об образовании» и другими нормативными правовыми актами.
Разграничение полномочий между советами организации и руководителем определяется уставом
организации образования.
34. Руководитель государственной организации образования один раз в три года
проходит аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и
несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение иных функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;

4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
35. Руководитель специальной организации согласно уставу учебного заведения по
согласованию с уполномоченным органом управления образованием назначает и освобождает от
должности своих заместителей. Порядок их назначения и освобождения определяется уставом
организации образования.
36. Специальные организации образования самостоятельны в осуществлении учебновоспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансово-хозяйственной
и иной деятельности в пределах норм, установленных законодательством Республики
Казахстан.
37. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы работников специальных
организаций образований определяются Законом «Об образовании» и иными нормативными
правовыми актами.
Материальная база специальной организации, финансирование
38. Финансирование специальных организаций образования осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
39. Специальные организации образования в зависимости от местных условий могут
создавать подсобное хозяйство, учебно-опытный участок, учебно-производственные
мастерские.
Реорганизация и ликвидация
40. Создание, реорганизация и ликвидация специальной организаций образования
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций образования
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(законных представителей)
1. Основные положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций образования для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании» (далее – Закон «Об образовании») и регулируют деятельность организаций
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
2. Организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), (далее – организация образования) – организации
системы образования, в которых создаются благоприятные условия для воспитания, получения
образования с предоставлением места проживания детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей.
3. Организации образования могут быть государственными, частными.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и (или)
воспитывающиеся в государственных организациях образования, содержатся на полном

государственном обеспечении.
4. Организация образования является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, печать и штампы со своим наименованием, бланки установленного образца, а
также в соответствии с законодательством Республики Казахстан – счет в банке.
Организация образования самостоятельно разрабатывает воспитательную программу в
соответствии с психофизиологическими особенностями воспитанников, требованиями охраны
здоровья, защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5. Свою деятельность организация образования осуществляет в соответствии
с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об образовании», «О
правах ребенка в Республике Казахстан», настоящими Правилами и уставом организации
образования, другими нормативными правовыми актами.
6. Организации образования в зависимости от конкретных задач и требований к
особенностям содержания, обучения и воспитания детей, режима деятельности могут
создаваться:
1) для детей дошкольного возраста;
2) для детей школьного возраста;
3) для детей раннего, дошкольного и школьного возраста;
4) для выпускников организаций образования.
7. В организациях образования могут создаваться разновозрастные и одновозрастные
воспитательные группы.
8. Медицинское обслуживание в организации образования в соответствии с
законодательством Республики Казахстан осуществляется штатным медицинским персоналом,
который совместно с администрацией организации и территориальными организациями системы
здравоохранения обеспечивает охрану здоровья детей, укрепление их психофизического
состояния, проведение профилактических мероприятий, соблюдение
требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
9. Контроль за деятельностью организаций образования осуществляется в соответствии
с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», законами Республики
Казахстан «Об образовании», «О государственном контроле и надзоре в Республике
Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», законодательством Республики
Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Порядок деятельности организаций образования
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей)
10. В организацию образования принимаются дети с рождения и до 18 лет (в дома
юношества – выпускники детских домов, детских деревень и школ-интернатов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и до 23 лет) в течение всего календарного
года:
1) дети-сироты;
2) дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи
с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно
отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно
дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением
родителей от воспитания ребенка или защиты его прав и интересов, в том числе при отказе
родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в
иных случаях отсутствия родительского попечения.
11. Дети – члены одной семьи или, находящиеся в родственных отношениях,
направляются в одну организацию образования, за исключением случаев, когда по
медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих детей должны

осуществляться раздельно.
12. На каждого ребенка, направляемого в организацию образования, органами,
осуществляющими функции по опеке или попечительству, предоставляются следующие
документы:
1) решение местных исполнительных органов о направлении в организацию образования;
2) свидетельство о рождении (удостоверение личности);
3) медицинские документы о состоянии здоровья и прививках;
4) документы об образовании (для детей школьного возраста);
5) акт обследования условий жизни ребенка;
6) сведения о родителях (копии свидетельств о смерти родителей, решение суда (об
ограничении или лишении родительских прав родителей, о признании родителей безвестно
отсутствующими, объявлением их умершими или признании недееспособными (ограниченно
дееспособными)), справка о болезни, справка о розыске родителей и другие документы,
подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей);
7) справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких
родственников;
8) опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах,
отвечающих за его сохранность;
9) документы о закреплении жилой площади за несовершеннолетними;
10) копию договора об открытии лицевого счета на имя ребенка, получающего
социальное пособие, копия решения суда о взыскании алиментов (при получении их на
ребенка родителем или лицом, его заменяющим).
13. Учебно-воспитательный процесс в организации образования, имеющей школу,
осуществляется согласно типовым правилам деятельности общеобразовательных организаций
(начального, основного среднего, общего среднего).
Воспитательная работа в организации образования ведется с учетом интересов,
склонностей и психофизических особенностей воспитанников на принципах сотрудничества
детей и взрослых.
Местные исполнительные органы обеспечивают обучение воспитанников школьного
возраста организации образования, не имеющей школы, в общеобразовательной школе
соответствующего населенного пункта.
14. В организации образования могут создаваться различные клубы, секции, кружки,
студии, направленные на формирование патриотизма, гражданственности, интернационализма,
высокой морали и нравственности, а также развитие разносторонних интересов и
способностей воспитанников.
Организация образования обеспечивает посещение воспитанниками с учетом их
интересов кружков, секций в общеобразовательной школе, дворцах и домах школьников,
станциях юных техников и юных натуралистов, спортивных и музыкальных школах, а также
других внешкольных организациях.
15. Дошкольное отделение (группы) создается в организации образования с целью
сохранения родственных отношений детьми дошкольного и школьного возраста.
16. Дошкольное отделение (группы) в своей деятельности руководствуется Типовыми
правилами деятельности дошкольных организаций и настоящими Правилами.
17. Воспитание, обучение и режим дня воспитанников организации образования
дошкольного возраста осуществляются в соответствии с государственным общеобязательным
стандартом дошкольного воспитания и обучения.
18. Во время пребывания в организации образования каждому воспитаннику
гарантируются:
1) охрана его жизни и здоровья;
2) защита его достоинства;
3) защита от всех форм физического, морального или психического насилия;

4) развитие его творческих способностей и интересов;
5) получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков в
развитии;
6) получение дополнительных образовательных, оздоровительных услуг согласно его
склонностям, способностям, желанию и состоянию здоровья.
19. При переводе из одной организации образования в другую или выпуске
воспитаннику выдаются:
1) свидетельство о рождении (удостоверение личности);
2) справка о пребывании в организации образования;
3) справка о состоянии здоровья и прививках;
4) документ об образовании;
5) документ, содержащий сведения о родителях или родственниках;
6) документы, подтверждающие его права на имущество, денежные средства, жилую
площадь, ранее занимаемую им или его родителями, копию договора об открытии лицевого
счета, исполнительный лист на взыскание алиментов и другие документы, если таковые
имелись в личном деле.
20. Выпуск воспитанников организаций образования производится по решению
педагогического совета организации, при его отсутствии – по решению администрации
организации.
21. Управление организациями образования осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом организации
образования.
22. Формами коллегиального управления организацией образования являются
педагогический совет, попечительский совет в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона
«Об образовании».
23. Управление организацией образования осуществляет руководитель, назначаемый
учредителем организации образования, согласно трудовому законодательству Республики
Казахстан.
24. Руководитель организации образования:
1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке назначает на
должности и освобождает от должностей работников организации образования;
2) представляет организацию образования во взаимоотношениях с иными организациями;
3) выполняет иные функции, предусмотренные уставом организации образования.
Порядок оплаты труда руководителя устанавливается законодательством Республики
Казахстан.
25. Руководитель организации образования в порядке,
установленном законами Республики Казахстан, несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) нарушение требований государственного общеобязательного стандарта образования;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организаций
образования во время учебно-воспитательного процесса;
5) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
6) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
26. Повышение квалификации руководящих кадров, педагогических работников
организаций образования осуществляется не реже одного раза в пять лет согласно Закону
«Об образовании».
27. Руководители и педагогические работники организации образования подлежат

прохождению аттестации согласно Закону «Об образовании».
28. Порядок комплектования персонала организации образования
регламентируется постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008
года № 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций
образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» и
уставом организации образования.
29. Организация образования в зависимости от местных условий может создавать
учебное хозяйство, учебно-опытный участок, учебно-производственные мастерские.
30. Государственная организация образования для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, финансируется из местного бюджета.
31. Организация образования ведет делопроизводство по установленной форме и
представляет отчетность органам образования в зависимости от подчиненности.
32. Создание, реорганизация и ликвидация организаций образования осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций дополнительного образования
для детей
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования
для детей (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от
27 июля 2007 года «Об образовании» (далее - Закон «Об образовании») и определяют порядок
деятельности организаций дополнительного образования, независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности, и направлены на обеспечение прав граждан Республики
Казахстан на дополнительное образование для детей на бесплатной и договорной основе.
2. Организации образования, реализующие образовательные учебные программы
дополнительного образования для детей (далее - организация дополнительного образования
для детей), в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Казахстан,
Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, законами «Об образовании»,
«О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года, постановлением
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий», постановлением Правительства
Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов
работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических
работников и приравненных к ним лиц» (далее – Типовые штаты), настоящими Правилами,
уставом организации дополнительного образования для детей, законодательством Республики
Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также иными
нормативными правовыми актами.
3. В организациях дополнительного образования для детей реализуются
образовательные учебные программы дополнительного образования в целях всестороннего
удовлетворения образовательных и культурных потребностей обучающихся в интересах
личности, общества и государства.
Виды организаций дополнительного образования для детей:
1) учебно-методический центр дополнительного образования;
2) дворец (дом, центр, комплекс, центр детско-юношеского творчества, и иные)
школьников;

3) станция юных натуралистов (детский экологический центр, биологический центр,
экобиоцентр, детско-юношеский центр экологии и краеведения и иные);
4) станция юных техников (центр, школа технического творчества детей и юношества
и иные);
5) станция юных туристов (центр детско-юношеского туризма, детско-юношеский центр
экологии и туризма, детско-юношеский центр туризма и краеведения и иные);
6) детский дворовый клуб (другие клубные досуговые организации);
7) детская школа искусств (детская музыкальная школа, детская художественная
школа, детская школа искусств и другие школы художественно-эстетической направленности);
8) детский оздоровительный лагерь (центр, комплекс, загородный оздоровительный
лагерь и лагерь дневного пребывания, палаточный лагерь, юрточный лагерь и иные);
9) детско-юношеская спортивная школа;
10) специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
11) другие организации по направлениям деятельности и интересам детей.
4. Государство обеспечивает доступность образовательных услуг организаций
дополнительного образования для детей, а также для детей с ограниченными возможностями в
развитии и обеспечивает специальные условия для получения ими дополнительного
образования.
5. Основные задачи организации дополнительного образования для детей:
1) создание необходимых условий для получения качественного дополнительного
образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и
практики;
2) развитие творческих, духовных, физических возможностей личности, реализации их
способностей;
3) формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение
интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;
4) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике
Казахстан, уважения к государственным символам и государственному языку, почитания
народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным
проявлениям;
5) воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей
участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики,
осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям;
6) воспитание у детей экологической культуры, вовлечение их в природоохранную
деятельность;
7) адаптация к жизни в обществе;
8) организация содержательного досуга.
6. Образовательные учебные программы дополнительного образования для детей
реализуются также в общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях.

2. Порядок деятельности организаций дополнительного
образования для детей
Организации деятельности
7. Организация дополнительного образования для детей создается физическими и
юридическими лицами (учредителями) в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
8. Статус организации дополнительного образования для детей определяется ее
учредителем и отражается в ее уставе с учетом требований Закона «Об образовании».
9. Аттестация руководителей и педагогических работников организаций
дополнительного образования для детей осуществляется согласно Закону «Об образовании».
Государственная аттестация организаций дополнительного образования для детей

проводится один раз в пять лет в плановом порядке государственными органами управления
образованием в соответствии с их компетенцией.
10. Образовательная деятельность в организациях дополнительного образования для
детей осуществляется педагогами, методистами, педагогами-организаторами и лицами,
приравненными к ним (далее – педагогические работники), специалистами соответствующего
профиля.
11. Повышение квалификации руководящих кадров и педагогических работников, также
специалистов соответствующего профиля государственной организации дополнительного
образования для детей осуществляется не реже одного раза в пять лет.
12. Создание и развитие материально-технической базы организации дополнительного
образования для детей осуществляются за счет средств учредителя, а также доходов от
услуг, оказываемых на платной основе, иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан.
13. Организация дополнительного образования для детей предоставляет на платной
основе образовательные и иные услуги, распоряжается доходами от этой деятельности
самостоятельно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Перечень и
порядок предоставления платных услуг определяются уставом организации дополнительного
образования для детей.
14. Организация дополнительного образования для детей владеет и пользуется
имуществом в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Имущество
государственной организации дополнительного образования не подлежит использованию в
целях, противоречащих основным задачам организации.
Образовательный и воспитательный процесс
15. Организация дополнительного образования для детей самостоятельна в
осуществлении учебно-воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством
Республики Казахстан.
16. Организация дополнительного образования для детей самостоятельно разрабатывает
образовательные учебные программы с учетом запросов детей, потребностей семьи,
организаций образования, общественных организаций (в том числе детских и юношеских),
особенностей социально-экономического развития региона, национально-культурных традиций.
17. Учебно-воспитательный процесс при реализации образовательной учебной программы
осуществляется в объединениях(клуб, студия, ансамбль, группа, кружок, театр и другие) по
интересам (далее – объединения) организации дополнительного образования для детей.
18. Деятельность детей в организациях дополнительного образования для детей
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
Формирование объединений по интересам основано на добровольном выборе детей.
19. Каждый ребенок имеет право выбора заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
20. Содержание деятельности объединения по интересам определяется педагогом
дополнительного образования для детей с учетом учебных планов и образовательных учебных
программ.
21. Занятия в объединениях по интересам проводятся по образовательным учебным
программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам. Занятия в зависимости от требований программы организуются как на весь
учебный год, так и на более короткие сроки.
22. Организация дополнительного образования для детей по договоренности и (или)
совместно с организациями, предприятиями проводит профильную подготовку детей.
Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выставляются оценки или выдается
свидетельство о присвоении квалификации по профилю (художественные, музыкальные и школы
искусств).

23. Воспитательные программы в организациях дополнительного образования для детей
являются составляющими образовательных программ и направлены на формирование
патриотизма, гражданственности, толерантности, высокой морали и нравственности, а также
развитие разносторонних интересов и способностей воспитанников.
24. Образовательный и воспитательный процесс в организациях дополнительного
образования для детей осуществляется с учетом состояния здоровья воспитанников. В них
обеспечивается выполнение мер по предотвращению заболеваний, укреплению здоровья,
физическому совершенствованию, стимулированию здорового образа жизни обучающихся,
воспитанников.
25. В организации дополнительного образования для детей осуществляются
методическая работа, направленная на обеспечение и совершенствование учебновоспитательного процесса, также разработка и внедрение новых технологий обучения,
повышение квалификации педагогических работников, также специалистов соответствующего
профиля.
26. В целях социальной адаптации обучающихся и оптимизации образовательного
процесса в организации дополнительного образования для детей создаются методическая,
социально-педагогическая и психологическая службы.
27. По инициативе детей в организации дополнительного образования для детей
создаются детские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со
своими уставами и настоящими Правилами.
Администрация организации дополнительного образования для детей оказывает
содействие в работе таких объединений и организаций.
28. Организация дополнительного образования для детей организует работу с детьми в
течение всего календарного года. В каникулярное время по необходимости открывают в
установленном порядке клубы, лагеря и туристические базы, создают различные группы с
постоянным и (или) переменным составом детей в лагерях (загородных или с дневным
пребыванием) на своей базе или по месту жительства детей, проводят мастер-классы.
29. В целях создания необходимых условий для совместного творчества, отдыха детей
и родителей, в работе объединений, а также при проведении массовых мероприятий могут
участвовать родители (законные представители) детей без включения их в основной состав
при согласии педагога.
30. Участниками образовательного и воспитательного процесса в организациях
дополнительного образования для детей являются дети, педагогические работники,
специалисты по профилю, родители обучающихся (иные законные представители
несовершеннолетних).
31. При приеме детей организация дополнительного образования для детей
обеспечивает ознакомление родителей и иных законных представителей с ходом и содержанием
учебно-воспитательного процесса, уставом и другими документами, регламентирующими
правила приема и организацию образовательного и воспитательного процесса.
32. Права и обязанности обучающихся, родителей (иных законных представителей
несовершеннолетних) и работников определяются законодательными актами Республики
Казахстан и уставом организации дополнительного образования для детей.
33. Трудовые отношения работника и организации дополнительного образования для
детей регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.
Управление организацией
34. Управление организацией дополнительного образования для детей осуществляется в
соответствии со статьей 44 Закона «Об образовании», законами «О правах ребенка в
Республике Казахстан», настоящими Правилами, уставом организации дополнительного
образования для детей, а также иными нормативными правовыми актами.
35. Формами коллегиального управления организацией дополнительного образования для
детей являются педагогический совет, попечительский совет, методический совет и другие

формы.
36. Непосредственное руководство организацией дополнительного образования для
детей осуществляет руководитель.
37. Руководитель организации дополнительного образования для детей назначается на
должность и освобождается от должности учредителем в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
38. К педагогической деятельности в организациях дополнительного образования для
детей допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или профессиональное
образование по соответствующим профилям.
39. К работе в организациях дополнительного образования для детей не допускаются
лица, которым педагогическая деятельность запрещена приговором суда или медицинским
заключением, а также имеющие судимость, которая не погашена или не снята в
установленном законом порядке.
40. Руководитель организации дополнительного образования для детей несет
ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) жизнь и здоровье обучающихся и работников организаций во время учебновоспитательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
4) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
5) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и
условиях трудового договора.
Международное сотрудничество
41. Международное сотрудничество организации дополнительного образования для детей
осуществляется на основе законодательства Республики Казахстан и международных договоров
Республики Казахстан.
42. Организация дополнительного образования для детей по согласованию с
уполномоченным органом в области образования устанавливает прямые связи с зарубежными
организациями образования, международными организациями и фондами, участвует в
международных программах, вступает в международные неправительственные организации
(ассоциации) в области образования, культуры, спорта и туризма, заключает двусторонние и
многосторонние договоры о сотрудничестве в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
43. Организация дополнительного образования для детей осуществляет подбор и
подготовку работников и обучающихся для направления их за рубеж (с целью обмена опытом,
участия в различных мероприятиях, конференциях, соревнованиях, конкурсах, смотрах,
олимпиадах, фестивалях и так далее).
Реорганизация и ликвидация
44. Реорганизация и ликвидация организаций дополнительного образования для детей
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Типовые правила
деятельности организаций дополнительного образования
для взрослых
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования
для взрослых (далее – Типовые правила) разработаны в соответствии с Законом Республики

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании») и
определяют порядок деятельности организаций образования, реализующих образовательные
программы дополнительного образования для взрослых, независимо от форм собственности.
2. Дополнительное образование для взрослых осуществляется организациями
образования, а также юридическими лицами, имеющими структурные подразделения,
реализующие дополнительные образовательные учебные программы (далее – организации
образования).
3. Организации образования осуществляют свою деятельность в соответствии
с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая
2007 года (далее – Трудовой кодекс), законами «Об образовании», от 2 июля 1998 года «О
борьбе с коррупцией», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
регламентирующими образовательную деятельность, а также настоящими Типовыми правилами и
разработанным на их основе уставом организации образования.
4. Основными задачами организаций образования являются:
1) повышение квалификации рабочих, служащих, специалистов с учетом постоянного
повышения предъявляемых к ним требований в связи с изменениями, происходящими в
технологиях и производстве;
2) углубление и совершенствование ранее приобретенных профессиональных знаний,
умений и навыков;
3) расширение профессиональных возможностей путем получения дополнительных
квалификаций в связи с изменениями структуры рынка труда.

2. Порядок деятельности организаций образования
5. Организации образования самостоятельны в организации учебно-воспитательного
процесса, подборе и расстановке кадров, учебно-методической, финансово-хозяйственной
деятельности в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан,
настоящими Типовыми правилами и уставами организации.
6. Основой организации образования учебного и воспитательного процесса являются
планирование и учет учебной, учебно-методической и воспитательной работы, осуществляемой
организацией.
7. Учебный процесс организаций образования осуществляется в соответствии с
учебными планами и программами. Учебные планы и программы, календарные графики учебного
процесса утверждаются организациями. При обучении лиц с ограниченными возможностями
создаются условия с учетом их индивидуальных потребностей.
8. Итоговая оценка уровня знаний обучающихся, прошедших повышение квалификации по
образовательным программам дополнительного образования для взрослых, проводится
экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается руководителем организации
образования.
9. При невыполнении обучающимся требований учебного плана и нарушении им устава
организации он отчисляется из состава обучающихся приказом руководителя организации
образования.
10. Повышение квалификации кадров осуществляется на основе договоров, заключаемых
с предприятиями (объединениями), организациями, органами занятости, а также другими
юридическими и физическими лицами.
11. Лицам, получившим дополнительное образование для взрослых, выдается
свидетельство (сертификат) о присвоении квалификации установленного образца.
12. Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации устанавливается
заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об образовании».
13. К педагогическим работникам организаций образования относятся лица,
занимающиеся образовательной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием
обучающихся и воспитанников в организациях образования, а также других организациях,
реализующих образовательные программы.

14. Замещение должностей педагогических работников организации образования,
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
15. Дополнительное образование для взрослых осуществляется за счет средств
работодателей или иных средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, в
соответствии с договором обучения.
Формы, содержание, объем дополнительного образования для взрослых определяются
работодателем на основании действующих дополнительных образовательных программ по
соответствующей профессии.
Зачисление на обучение производится приказом руководителя организации.
Обучающемуся на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его
пребывания на учебе в данной организации.
16. Порядок получения дополнительного образования для взрослых гражданами
иностранных государств определяется международными соглашениями и
действующим законодательством Республики Казахстан.
17. Дополнительное образование для взрослых может осуществляться как за счет
бюджетных средств, так и на платной основе.
Стоимость обучения на платной основе определяется организацией образования.
18. Обучающиеся организаций образования:
1) участвуют в определении содержания образовательных программ;
2) пользуются имеющимися нормативными и инструктивными документами, учебными и
учебно-методическими материалами, необходимыми для освоения дополнительных
образовательных программ, а также библиотечным и информационным фондом, услугами других
подразделений;
3) принимают участие в конференциях и научных семинарах, публикуют в изданиях
организаций образования свои рефераты, труды и другие материалы.
19. Работники, проходящие повышение квалификации, пользуются гарантиями,
предусмотренными Трудовым кодексом, коллективным, трудовым договорами.
20. Работодатель создает работникам, проходящим повышение, квалификации условия
для совмещения работы с обучением, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями,
коллективным, трудовым договорами.
21. Необходимость и объем повышения квалификации для функционирования и развития
организации образования определяются работодателем.
22. В случае расторжения трудового договора до срока, установленного договором
обучения, по инициативе работника или работодателя вследствие вины работника, работник
возмещает работодателю затраты, связанные с его обучением, пропорционально
недоработанному сроку отработки. В соглашении, коллективном и (или) трудовом договорах
работодателя могут предусматриваться льготы и компенсационные выплаты, связанные с
обучением.
23. Непосредственное управление организацией образования осуществляет
руководитель. Руководитель организации образования назначается и освобождается от
должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
24. Руководитель организации образования несет ответственность за:
1) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников организации
образования;
2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) жизнь и здоровье обучающихся и работников организаций образования во время
учебно-воспитательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
4) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое
использование материальных и денежных средств;
5) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и

условиях трудового договора.
25. Создание, реорганизация и ликвидация организаций образования осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2013 года № 499

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года № 1839
«Об утверждении Типового положения об организациях образования соответствующих типов»
(САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 53, ст. 523).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2001 года № 849 «Об
утверждении положения о деятельности внешкольных организаций» (САПП Республики
Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 29).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 1208
«О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от
22 июня 2001 года № 849» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 45, ст. 571).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года № 1353
«Об утверждении Типовых правил деятельности дошкольных организаций образования» (САПП
Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 647).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 59
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 3,
ст.31).
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года № 94
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы дополнительного профессионального образования» (САПП
Республики Казахстан, 2005 г., № 5, ст. 47).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года № 100
«Об утверждении Типовых правил деятельности специальных организаций образования» (САПП
Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 50).
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 113
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы послевузовского профессионального образования» (САПП
Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 61).
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2005 года № 174
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы начального профессионального образования» (САПП Республики
Казахстан, 2005 г., № 9, ст.95).
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2005 года № 195
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего профессионального образования» (САПП Республики
Казахстан, 2005 г., № 11, ст. 110).
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2005 года № 208
«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования» (САПП Республики
Казахстан, 2005 г., № 11, ст.115).
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года № 224

«Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы среднего общего образования» (САПП Республики Казахстан, 2005
г., № 12, ст. 124).
13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года №
934 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики
Казахстан по вопросам образования» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 400).
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года № 69
«Об утверждении Правил деятельности специализированных организаций образования для
одаренных детей» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 2, ст. 32;).
15. Пункт 2 Изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от
31 августа 2012 года № 1109 «О некоторых вопросах республиканских учебных заведений
Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры» (САПП Республики
Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 974).
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