
 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ТиПО*:  

 

№ Наименование НПА (на каз.языке) Наименование НПА (на рус.языке) Дата 

утверждения 

и номер 

документа 

(действующая 

ссылка) 

Примечание 

1.  «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 

 

Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» 

27.07.2007г. 

№ 319-III 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 01.09.2022г. 

2.  «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 

 

Закон Республики Казахстан «О 

статусе педагога» 

27.12.2019г. 

№ 293-VІ  

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 03.05.2022г. 

3.  «Білімді ұлт» сапалы білім беру» 

ұлттық жобасын бекіту туралы 

ҚР Үкіметінің Қаулысы 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении национального проекта 

«Качественное образование 

«Образованная нация» 

12.12.2021г. 

№ 726 

 

4.  «Мемлекеттік білім беру ұйымдары 

қызметкерлерінің үлгі штаттарын 

бекіту туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысы 

 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении Типовых штатов 

работников государственных 

организаций образования» 

30.01.2008г. 

№ 77 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 03.06.2020г. 

Постановление 

Правительства РК № 346 

5.  «Азаматтық қызметшілерге, 

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың 

қызметкерлеріне, қазыналық 

кәсіпорындардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР 

Үкіметінің Қаулысы 

Постановление Правительства РК «О 

системе оплаты труда гражданских 

служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, 

работников казенных предприятий» 

31.12.2015г. 

№ 1193 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 01.07.2022г. 

Постановление 

Правительства РК № 456 

6.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі және жоғары білімнің 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении размеров квоты приема 

28.02.2012г. 

№ 264 

с изменениями и 

дополнениями по 
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білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

түсу кезінде қабылдау квотасының 

мөлшерін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 

Қаулысы 

при поступлении на учебу в 

организации образования, 

реализующие образовательные 

программы технического и 

профессионального, послесреднего и 

высшего образования» 

состоянию на 14.07.2022г. 

Постановление 

Правительства РК № 475  

7.  «Білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу 

қағидаларын және олардың 

мөлшерлерін бекіту туралы» ҚР 

Үкіметінің Қаулысы 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении Правил назначения, 

выплаты и размеров государственных 

стипендий обучающимся в 

организациях образования» 

07.02.2008г. 

№ 116 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 03.09.2021г. 

Постановление 

Правительства РК № 612 

8.  «Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар, 

оқу-әдістемелiк кешендер, электронды 

оқулықтар және қосымша оқу 

әдебиеттерiн шығару жөнiндегi 

қызметке қойылатын бiлiктiлік 

талаптарын бекiту туралы» ҚР 

Үкіметінің Қаулысы 

 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к 

деятельности по изданию учебников, 

учебно-методических комплексов, 

электронных учебников и 

дополнительной учебной литературы 

для организаций образования» 

19.02.2003г. 

№ 171 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 23.07.2013г. 

Постановление 

Правительства РК № 735 

9.  «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық 

жобасын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 

Қаулысы 

Постановление Правительства РК «Об 

утверждении национального проекта 

«Ұлттық рухани жаңғыру»  

12.10.2021г. 

№ 724 

 

10.  Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің 

бірыңғай тарифтік-біліктілік 

анықтамалығы 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий 

рабочих 

31.01.1985г.   

«Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің 

бірыңғай тарифтік-біліктілік 

анықтамалығын және Басшылар, 

мамандар және басқа да қызметшілер 

лауазымдарының, жұмысшы 

кәсіптерінің тарифтік-біліктілік 

сипаттамаларының біліктілік 

Приказ ЗСР РК «Об утверждении 

Правил разработки, пересмотра, 

утверждения и применения Единого 

тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий 

рабочих, тарифно-квалификационных 

характеристик профессий рабочих, 

21.12.2015г. 

№ 982 
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анықтамалығын және ұйымдар 

басшылары, мамандары және басқа да 

қызметшілері лауазымдарының үлгілік 

біліктілік сипаттамаларын әзірлеу, 

қайта қарау, бекіту және қолдану 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДӘДМ 

Квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, а 

также типовых квалификационных 

характеристик должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих организаций» 

11.  Салалық біліктілік шеңберлері Отраслевые Рамки Квалификаций 

 

https://atamek

en.kz/ru/servi

ces/16 

 

12.  Кәсіптік стандарттар Профессиональные стандарты https://atamek

en.kz/ru/servi

ces/16  

Реестр утвержденных 

профессиональных 

стандартов 

13.  «Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Типовых правил деятельности 

организаций образования 

соответствующих типов и видов»  

30.10.2018г. 

№ 595 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 29.12.2021г.  

Приказ и.о. МОН РК № 

614 

14.  «Техникалық және кәсіптік білімнің 

педагогикалық мамандықтары 

бойынша кәсіби стандарттары бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

профессиональных стандартов по 

педагогическим специальностям 

технического и профессионального 

образования» 

13.09.2013г. 

№ 373 

 

15.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

саласындағы мемлекеттік қызмет 

көрсету қағидаларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

правил оказания государственных 

услуг в сфере технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

20.01.2015г. 

№ 19 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 13.04.2021г.  

Приказ и.о. МОН РК № 

161 

16.  «Білім беру ұйымдарын бағалау 

өлшемшарттарын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

критериев оценки организаций 

образования» 

02.02.2016г. 

№ 124 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 26.07.2021г.  

Приказ МОН РК № 366 
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17.  «Білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың 

тізбесін бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им» 

17.06.2015г. 

№ 391 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 14.07.2021г.  

Приказ и.о. МОН РК № 

339 

18.  «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

бірінші басшылары мен педагогтерін 

лауазымға тағайындау, лауазымнан 

босату қағидаларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

правил назначения на должности, 

освобождения от должностей первых 

руководителей и педагогов 

государственных организаций 

образования» 

21.02.2012г. 

№ 57 

с изменениями и 

дополнениями.  

Приказ МОН РК от 

19.11.2021г. № 568 и 

МТСЗН РК от 22.11.2021 

№ 432 

19.  «Педагог лауазымдарының үлгілік 

біліктілік сипаттамаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Типовых квалификационных 

характеристик должностей педагогов» 

13.07.2009г. 

№ 338 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 31.03.2022г.  

Приказ МОН РК № 121 

20.  «Педагог лауазымдарының тізбесін 

бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Перечня должностей педагогов» 

15.04.2020г. 

№ 145 

 

21.  «Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің 

жалақысын есептеу қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил исчисления заработной платы 

педагогов государственных 

организаций» 

11.05.2020г. 

№ 191 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.01.2022г.  

Приказ МОН РК № 7 

22.  «Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің салалық 

көтермелеу жүйесін бекіту туралы» ҚР 

БҒМ м.а. бұйрығы 

Приказ и.о. МОН РК «Об 

утверждении отраслевой системы 

поощрения Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан» 

08.08.2013г. 

№ 324 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 29.07.2021г.  

Приказ МОН РК № 372 

23.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтік кеңесінің 

жұмысын ұйымдастырудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

м.а. бұйрығы 

Приказ и.о. МОН РК «Об 

утверждении Типовых правил 

организации работы педагогического 

совета организаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

24.10.2007г. 

№ 506 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.11.2015г.  

Приказ МОН РК № 643 
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24.  «Әдістемелік (оқу-әдістемелік, 

ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі 

және оны сайлау тәртібінің үлгі 

ережесін бекіту туралы» ҚР БҒМ м.а. 

бұйрығы 

Приказ и.о. МОН РК «Об 

утверждении Типовых правил 

деятельности методического (учебно-

методического, научно-

методического) совета и порядок его 

избрания» 

21.12.2007г. 

№644 

 

25.  «Оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации и осуществления 

учебно-методической и научно-

методической работы» 

29.11.2007г. 

№583 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 05.06.2019г.  

Приказ МОН РК № 258 

26.  «Педагогтің жұмыс уақыты мен 

демалыс уақыты режимінің 

ерекшеліктерін айқындау қағидаларын 

бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил определения особенностей 

режима рабочего времени и времени 

отдыха педагога» 

21.04.2020г. 

№ 153 

 

27.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 

қосымша білімнің білім беру 

бағдарламаларын және арнайы оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарында жұмыс істейтін 

педагогтерді және білім және ғылым 

саласындағы басқа да азаматтық 

қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен шарттарын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил и условий проведения 

аттестации педагогов, занимающих 

должности в организациях 

образования, реализующих 

общеобразовательные учебные 

программы дошкольного воспитания 

и обучения, начального, основного 

среднего и общего среднего 

образования, образовательные 

программы технического и 

профессионального, послесреднего, 

дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и 

иных гражданских служащих в 

области образования и науки» 

27.01.2016г. 

№ 83 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.11.2021г.  

Приказ МОН РК № 561 

28.  «Педагогтердің біліктілігін арттыру 

курстарын ұйымдастыру және жүргізу, 

сондай-ақ педагогтің қызметін курстан 

Приказ МОН РК «Правила 

организации и проведения курсов 

повышения квалификации педагогов, 

28.01.2016г. 

№ 95 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 08.11.2021г.  
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кейінгі қолдау қағидалары» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

а также посткурсового сопровождения 

деятельности педагога» 

Приказ МОН РК № 556 

29.  «Үздік педагог» атағын беру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил присвоения звания «Лучший 

педагог» 

16.01.2015г. 

№ 12 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 09.08.2022г.  

Приказ МП РК № 355 

30.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, 

реализующие образовательные 

программы технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

18.10.2018г. 

№ 578 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 05.07.2022г.  

Приказ МП РК № 311 

31.  «Еңбек нарығының қажеттіліктерін 

ескере отырып, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 

бар кадрларды даярлауға, жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдарының дайындық 

бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім 

беруге және қосымша білім беруге 

мемлекеттік білім беру тапсырысын 

орналастыру қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил размещения государственного 

образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним, 

высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей 

рынка труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего и 

(или) послевузовского образования, а 

также на дошкольное воспитание и 

обучение, среднее образование и 

дополнительное образование детей» 

29.01.2016г. 

№ 122 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 17.01.2022г.  

Приказ МОН РК № 16 

32.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың, бастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарын бекіту туралы» ҚР ОАМ 

бұйрығы 

Приказ МП РК «Об утверждении 

государственных общеобязательных 

стандартов дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного 

среднего и общего среднего, 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

03.08.2022г. 

№ 348 
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33.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білімнің 

мамандықтары мен біліктіліктерінің 

сыныптауышын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Классификатора специальностей и 

квалификаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

27.09.2018г. 

№ 500 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 21.07.2022г.  

Приказ и.о. МОН РК № 

354 

34.  «Оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии 

обучения» 

20.04.2011г. 

№ 152 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 06.05.2021г.  

Приказ МОН РК № 207 

35.  «Мәдениет және өнер, дене шынықтыру 

және спорт мамандықтары бойынша 

сырттай және кешкі оқу, сондай-ақ 

экстернат нысандарында білім алуға 

жол берілетін техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

мамандықтары мен біліктіліктерінің 

тізбесін бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

перечня специальностей и 

квалификаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования, получение которых в 

формах заочного и вечернего 

обучения, а также экстерната по 

специальностям культуры и 

искусства, физической культуры и 

спорта допускается» 

08.02.2010г. 

№ 40 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 05.04.2021г.  

Приказ МОН РК № 145 

36.  «Білім беру ұйымдарында эксперимент 

режимінде іске асырылатын білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан 

өткізу және енгізу қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил разработки, апробации и 

внедрения образовательных 

программ, реализуемых в режиме 

эксперимента в организациях 

образования» 

27.03.2015г. 

№ 139 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 07.04.2020г.  

Приказ МОН РК № 132 

37.  «Дуальды оқытуды ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации дуального 

обучения» 

21.01.2016г. 

№ 50 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 18.05.2021г.  

Приказ МОН РК № 222 

38.  «Жан басына шаққандағы нормативтік 

қаржыландыру іске асырылатын білім 

беру ұйымдарының типтері мен 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Перечня типов и видов организаций 

образования, в которых реализуется 

27.09.2018г. 

№ 503 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 07.04.2021г.  

Приказ МОН РК № 151 
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түрлерінің тізбесін бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

подушевое нормативное 

финансирование» 

39.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың, орта білім берудің, сондай-

ақ кредиттік оқыту технологиясын 

есепке алғандағы техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің жан басына шаққандағы 

нормативтік қаржыландыру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил подушевого нормативного 

финансирования дошкольного 

воспитания и обучения, среднего 

образования, а также технического и 

профессионального, послесреднего, 

высшего и послевузовского 

образования с учетом кредитной 

технологии обучения» 

27.11.2017г. 

№ 596 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 24.03.2022г.  

Приказ МОН РК № 104 

40.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың, орта білім берудің, сондай-

ақ кредиттік оқыту технологиясын 

есепке алғандағы техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің жан басына шаққандағы 

нормативтік қаржыландыру әдістемесін 

бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Методики подушевого нормативного 

финансирования дошкольного 

воспитания и обучения, среднего 

образования, а также технического и 

профессионального, послесреднего, 

высшего и послевузовского 

образования с учетом кредитной 

технологии обучения» 

27.11.2017г. 

№ 597 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 24.03.2022г.  

Приказ МОН РК № 104 

41.  «Орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылауды, оларды аралық 

және қорытынды аттестаттауды 

өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

18.03.2008г. 

№ 125 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.05.2022г.  

Приказ МОН РК № 193 

42.  «Формальды емес білім беретін, 

танылған ұйымдардың тізбесіне 

енгізілген ұйымдар беретін формальды 

емес білім арқылы ересектер алған оқу 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил признания результатов 

обучения, полученных взрослыми 

через неформальное образование, 

28.09.2018г. 

№ 508 
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нәтижелерін тану қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

предоставляемое организациями, 

внесенными в перечень признанных 

организаций, предоставляющих 

неформальное образование» 

43.  «Орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін 

міндетті құжаттардың тізбесін және 

олардың нысандарын бекіту туралы» 

ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Перечня документов, обязательных 

для ведения педагогами организаций 

среднего, технического и 

профессионального, послесреднего 

образования, и их формы» 

06.04.2020г. 

№ 130 

с изменениями Приказом 

МОН РК от 27.08.2022 

года № 382 

44.  «Білім туралы құжаттардың түрлерін, 

білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттардың нысандарын және оларды 

есепке алу мен беру қағидаларын, білім 

туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың 

мазмұнына қойылатын негізгі 

талаптарды және оларды есепке алу мен 

беру қағидаларын, сондай-ақ білім беру 

ұйымдарында білім алуды аяқтамаған 

адамдарға берілетін анықтаманың 

нысанын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

видов документов об образовании, 

форм документов об образовании 

государственного образца и правил их 

учета и выдачи, основных требований 

к содержанию документов об 

образовании собственного образца и 

правил их учета и выдачи, а также 

формы справки, выдаваемой лицам, не 

завершившим образование в 

организациях образования» 

28.01.2015г. 

№ 39 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 07.06.2021г.  

Приказ МОН РК № 277 

45.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру 

мен өткізу қағидаларын және практика 

базалары ретінде кәсіпорындарды 

(ұйымдарды) айқындау қағидаларын 

бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации и проведения 

профессиональной практики и правил 

определения предприятий 

(организаций) в качестве баз практики 

для организаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования» 

29.01.2016г. 

№ 107 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 29.09.2018г.  

Приказ МОН РК № 521 

46.  «Кәсіптік және техникалық білім беру 

саласындағы әлеуметтік әріптестік 

жөніндегі комиссиялардың үлгі ережесі 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Типового положения и порядка 

деятельности комиссий по 

29.08.2013г. 

№ 361 
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мен қызметінің тәртібін бекіту туралы» 

ҚР БҒМ бұйрығы 

социальному партнерству в области 

профессионального и технического 

образования» 

47.  «Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, 

техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдары үшін кәсіптік 

практиканы өткізуге арналған үлгілік 

шарттың және дуальды оқыту туралы 

үлгілік шарттың нысандарын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

форм типового договора оказания 

образовательных услуг для 

дошкольных организаций, 

организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего 

образования, типового договора на 

проведение профессиональной 

практики и типового договора о 

дуальном обучении для организаций 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

28.01.2016г. 

№ 93 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 27.08.2021г.  

Приказ МОН РК № 432 

48.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил предоставления 

академических отпусков 

обучающимся в организациях 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

04.12.2014г. 

№ 506 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 15.04.2020г.  

Приказ МОН РК № 144 

49.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі және жоғары білім 

беру ұйымдарында білім алатын және 

тәрбиеленетін жекелеген санаттағы 

азаматтарға, сондай-ақ 

қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) 

және патронаттағы адамдарға тегін 

тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік 

қызмет көрсету қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил оказания государственной 

услуги «Предоставление бесплатного 

питания отдельным категориям 

граждан, а также лицам, находящимся 

под опекой (попечительством) и 

патронатом, обучающимся и 

воспитанникам организаций 

технического и профессионального, 

послесреднего и высшего 

образования» 

04.05.2020г. 

№ 180 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.03.2021г.  

Приказ и.о. МОН РК № 

108 
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50.  «Техникалық және кәсiптiк, орта 

бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің 

білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын ұйымдарда мемлекеттік білім 

беру тапсырысы негізінде білім 

алушылар үшін өтемақылар төлеу 

арқылы қысқы және жазғы каникул 

кезеңінде қалааралық теміржол және 

автомобиль (таксиден басқа) көлігінде 

жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

правил обеспечения льготного 

проезда путем выплаты компенсаций 

для обучающихся на основе 

государственного образовательного 

заказа в организациях образования, 

реализующих образовательные 

программы технического и 

профессионального, послесреднего и 

высшего образования, в период 

зимних и летних каникул на 

междугородном железнодорожном и 

автомобильном транспорте (кроме 

такси)» 

04.12.2015г. 

№ 677 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 06.01.2022г.  

Приказ МОН РК № 1 

 

51.  «Қолайсыз ауа райы 

метеожағдайларында орта білім беру 

ұйымдарында, сондай-ақ техникалық 

және кәсіптік білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

правил отмены занятий в 

организациях среднего образования, а 

также организациях образования, 

реализующих образовательные 

программы технического и 

профессионального образования, при 

неблагоприятных погодных 

метеоусловиях» 

18.01.2016г. 

№ 42 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 07.04.2020г.  

Приказ МОН РК № 132  

52.  «Техникалық және кәсіптік білімі бар 

кадрларды даярлауды, «Мәңгілік ел 

жастары – индустрияға!» («Серпін») 

жобасы бойынша қысқа мерзімді 

кәсіптік оқытуды, еңбек ресурстарын 

және қысқартылатын жұмыскерлерді 

қайта даярлауды, «100/2002 қағидаты 

бойынша «Жас маман» жобасы 

шеңберінде еңбек нарығында 

сұранысқа ие білікті кадрлар 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации и 

финансирования подготовки кадров с 

техническим и профессиональным 

образованием, краткосрочного 

профессионального обучения, по 

проекту «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға!» («Серпін»), 

переподготовки трудовых ресурсов и 

сокращаемых работников, подготовки 

26.11.2018г. 

№ 646 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 25.11.2021г.  

Приказ МОН РК № 571  
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даярлауды, сондай-ақ техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 

және (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдарында 

кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды 

ұйымдастыру және қаржыландыру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

квалифицированных кадров по 

востребованным специальностям на 

рынке труда в рамках проекта «Жас 

маман» по принципу «100/200», а 

также обучения основам 

предпринимательства в организациях 

технического и профессионального, 

послесреднего образования, высшего 

и (или) послевузовского образования» 

53.  «Жалпы білім беретін пәндер бойынша 

республикалық және халықаралық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалар 

конкурстарының (ғылыми 

жарыстардың), орындаушылар 

конкурстарының, кәсіби шеберлік 

конкурстарының және спорттық 

жарыстардың тізбесін және оларды 

іріктеу өлшемшарттарын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Перечня республиканских и 

международных олимпиад и 

конкурсов научных проектов 

(научных соревнований) по 

общеобразовательным предметам, 

конкурсов исполнителей, конкурсов 

профессионального мастерства и 

спортивных соревнований» 

07.12.2011г. 

№ 514 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 17.08.2022г.  

Приказ и.о. МП РК № 371  

54.  «Жаратылыстану-математика циклы 

пәндері бойынша Президенттік 

олимпиаданы, жалпы білім беретін 

пәндер бойынша республикалық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалар 

конкурстарын, орындаушылардың 

республикалық конкурстары мен кәсіби 

шеберлік конкурстарын ұйымдастыру 

және өткізу қағидаларын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил организации и проведения 

Президентской олимпиады по 

предметам естественно-

математического цикла, 

республиканских олимпиад и 

конкурсов научных проектов по 

общеобразовательным предметам, 

республиканских конкурсов 

исполнителей и конкурсов 

профессионального мастерства» 

13.03.2012г. 

№ 99 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 07.04.2020г.  

Приказ МОН РК № 132  

55.  «Студенттер және оқушылар лигаларын 

қалыптастыру, студенттер мен 

оқушылар лигалары арасында спорттық 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил формирования студенческих и 

школьных лиг, организации и 

30.12.2014г. 

№ 549 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 25.01.2016г.  
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іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

проведения спортивных мероприятий 

среди студенческих и школьных лиг» 

Приказ МОН РК № 78  

56.  «Білім беру ұйымдарына қашықтан 

оқытуды ұсыну бойынша қойылатын 

талаптарды және қашықтан оқыту 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

требований к организациям 

образования по предоставлению 

дистанционного обучения и правил 

организации учебного процесса по 

дистанционному обучению» 

20.03.2015г. 

№ 137 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 03.11.2021г.  

Приказ МОН РК № 547 

57.  «Коронавирустық инфекцияның 

таралуына байланысты шектеу 

шаралары кезеңінде балаларға қосымша 

білім беру ұйымдарында оқу процесін 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

ұсынымдар» ҚР БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

осуществлению учебного процесса в 

организациях образования в период 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции» 

13.04.2020г. 

№ 345 

 

58.  «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

типовых учебных планов и типовых 

учебных программ по специальностям 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

31.10.2017г. 

№ 553 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 15.09.2021г.  

Приказ МОН РК № 469 

59.  «Техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары және үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

типовых учебных планов и типовых 

образовательных учебных программ 

по специальностям технического и 

профессионального образования» 

15.06.2015г. 

№ 384 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 22.01.2016г.  

Приказ МОН РК № 72 

60.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

бағдарламаларын, бастауыш, негізгі 

орта және жалпы орта білімнің жалпы 

білім беретін оқу бағдарламаларын, 

техникалық және кәсіптік білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

методики прогнозирования 

потребности организаций 

образования, реализующих 

программы дошкольного воспитания 

и обучения, общеобразовательные 

29.01.2016г. 

№ 97 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 12.01.2022г.  

Приказ МОН РК № 7 
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білім беру ұйымдарының оқулықтар 

мен оқу-әдістемелік кешендерге 

қажеттілігін болжау әдістемесін бекіту 

туралы» ҚР БҒМ бұйрығы 

учебные программы начального, 

основного среднего и общего среднего 

образования, образовательные 

программы технического и 

профессионального образования, в 

учебниках и учебно-методических 

комплексах» 

61.  «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

кітапханалар қорын қалыптастыру, 

пайдалану және сақтау бойынша 

қағидаларды бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы 

Приказ МОН РК «Об утверждении 

Правил по формированию, 

использованию и сохранению фонда 

библиотек государственных 

организаций образования» 

19.01.2016г. 

№ 44 

с изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 13.05.2021г. 

Приказ МОН РК № 211 

62.  «Техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінде студенттердің оқу 

жетістіктерін бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесін қолдану бойынша 

әдістемелік ұсынымдар» ҚР БҒ Вице-

министрінің хаты 

Письмо Вице-министра образования и 

науки РК «Методические 

рекомендации по применению 

балльно-рейтинговой буквенной 

системы оценки учебных достижений, 

обучающихся в системе технического 

и профессионального, послесреднего 

образования» 

04.09.2020г. 

исх.№ 5-13-

2/3231-И 

 

63.  «2022-2023 оқу жылының басына 

техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беретін оқу 

орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру бойынша нұсқаулық-

әдістемелік ұсынымдар» ҚР Оқу-ағарту 

бірінші вице-министрінің хаты 

Письмо первого вице-министра 

Просвещения РК «Инструктивно-

методические рекомендации 

по организации учебного процесса в 

учебных заведениях технического и 

профессионального, послесреднего 

образования к началу 2022-2023 

учебного года» 

26.08.2022г.  

№ 5-13-

2/3756-И  

 

 

 

* Данный перечень НПА не является обязательным, так как не включает полную базу нормативных документов регулирующих 

образовательный процесс, может использоваться в качестве справочной базы. Для доступа к актуальным нормативно-правовым 

документам, с учетом изменений и дополнений, используйте действующую ссылку. Рекомендуется проверять актуальность 

нормативно-правовых документов на регулярной основе. 
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