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(Жалғасы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 27 мамыр     №88     Нұр-Сұлтан қаласы

«Дәрілік заттарды фармакологиялық қадағалауды 
және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық техниканың жанама 

әсерлерінің мониторингін жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы

№421 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

  (Жалғасы. Басы 216-нөмірде)

Жағымсыз реакция жəне дəрілік затты қолдану арасындағы
себеп-салдарлы байланысты бағалау жөніндегі сараптама 

қорытындысы
 Ықтимал себеп-салдарлы байланыс - зертханалық 

көрсеткіштердің жағымсыз өзгерістерін қоса, жағымсыз ре-
акция симптомдарының клиникалық белгілері уақыты бой-
ынша дəрілік затты қабылдауға (қолдануға) байланысты 
- ілеспелі аурулардың бар болуымен немесе бір уақытта 
қабылданатын басқа дəрілік заттармен түсіндірілмеуі 
мүмкін; - дəрілік затты қабылдауды (қолдануды) 
тоқтатқаннан кейін регрессияланады; - препарат қайта 
тағайындалған жоқ немесе нəтижесі белгісіз.

 

 Күдікті себеп-салдарлы байланыс  - зертханалық 
көрсеткіштердің жағымсыз өзгерістерін қоса, жағымсыз 
реакция симптомдарының клиникалық белгілері уақыты 
бойынша дəрілік затты қабылдауға (қолдануға) байла-
нысты  - ілеспелі аурулардың бар болуымен немесе бір 
уақытта қабылданатын басқа дəрілік заттармен түсіндірілуі 
мүмкін; Ескертпе: «өлім» жағдайын ықтимал деп кодтауға 
болмайтынын айта кету маңызды, себебі мұндай жағдайда 
дəрілік затты тоқтату əсерін көру мүмкін емес. Егер 
уақытша өзара байланыс мүмкін болса, өліммен өзара 
байланысын мүмкін деп кодтауға болады.

 

  Шартты себеп-салдарлы байланыс   - осы дəрілік затты 
қабылдаған пациент туралы жəне (немесе) жағымсыз əсер 
туралы қосымша ақпаратты алуды қажет етеді  - немесе 
анықталған жағымсыз реакцияны талдау жағымсыз əсер 
мен дəрілік затты қабылдау арасындағы себеп-салдарлы 
байланысты бағалау сəтіне аяқталған жоқ

 

  Жіктеуге жатпайтын себеп-салдарлы байланыс   - күдікті 
жағымсыз реакциялар туралы хабарламаларды бағалауға 
болмайды, себебі жеткілікті ақпарат жоқ немесе ол 
қарама-қайшы 

 

12.  Əсерінің (тиімділігінің) жоқтығы  
  Күтілетін тиімділігінің жоқтығын əрдайым құбылыс 

ретінде жазған жөн. «Дəрілік заттың тиімсіздігі» жəне 
«дəрінің тиімділігін төмендету» құбылыстарын сипаттау 
үшін терминдерді дұрыс пайдалану қажет.  Жеткіліксіз 
тиімділігінің себептері төмендегіні қамтуы мүмкін: - Дəрілік 
зат құсу немесе күшті диареяның себебінен организмде 
сақталмайды; - Пациенттің тағайындалған емдеу сыз-
басын ұстанбауы; - баламалы емес доза; - дəрілік зат 
сапасының төмендігі; - бұрмаланған дəрілік зат; - дұрыс 
қойылмаған диагноз; - қандағы препараттың деңгейін 
төмендететін өзара əрекеттесу; - дəрілік төзімділігі

 

 Өзара байланысын бағалау нəтижесі Өзара байланысын 
бағалауды орындағаннан кейін төмендегі тармақтардың 
бірін көрсету қажет: реакция (жағымсыз реакция): 
құбылыстар, олар үшін себеп-салдарлы байланыс 
нақты, ықтимал немесе мүмкін деңгейде анықталады 
жəне жиынтығын «реакцияның» қатарына жатқызады, 
себебі олар үшін дəрілік затты (заттарды) тағайындауға 
өзара байланыстың бар болуы ықтималдылық болып 
болжанады.

 

 Жағымсыз құбылыс: Кездейсоқ құбылыстар: құбылыстар, 
олар үшін себеп-салдарлы байланыс күдікті болып 
анықталады, себебі дəрілік затты тағайындаумен үйлесуі 
кездейсоқ болып бағаланады. Оларды жеке топқа 
жатқызу керек, себебі олар сигналды анықтағанда елеулі 
құндылықты білдіруі мүмкін.  Бағаланбайтын болып 
кодталатын құбылыстар, қосымша талдау қажет, жəне 
оларды талдаудан алып тастау керек. Жіктелмейтін болып 
кодталатын құбылыстар аралас санатқа жатады, жəне 
оларды қосымша ақпарат пайда болған кезде қайталау 
керек. 

 

13.  Қорытынды жəне нəтижелер:  
14.  Ұсынымдар:  

Ескертпе:
 * «Өлім» жағдайында ықтимал деп бағалауға болмайды, себебі мұндай 

жағдайда дəрілік затты тоқтату əсерін көру мүмкін емес. Егер уақытша өзара 
байланыс ықтимал болса, өлімме өзара байланысты ықтимал деп бағалауға 
болады.

 Құрылымдық бөлімше басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _______________
 Қолы_______________
 Сарапшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) _______________
 Қолы _______________

Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

4-қосымша
  

Нысан
  Келіп түскен карта-хабарламалар туралы есеп

Барлық 
кенеттен 
жасалған 
карта-хабар-
ламалар

Олардың ішінен 
ФК жолданған 
хаттар (күрделі 
жағымсыз 
реакция туралы)

Қабыл-
данған 
шаралар 
(тоқтата 
тұру туралы 
бұйрық)

Оның 
ішінен:

 Күдікті препаратты 
қолдану кезінде 
«өліммен», «өмірге 
қауіп төндірумен» 
аяқталған күрделі 
жағымсыз реакция 
туралы ақпарат 

     
 

Құрылымдық бөлімше басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _______________
 Қолы_______________
 Сарапшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _______________
 Қолы _______________

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

5-қосымша

  Нысан

 Дəрілік заттардың тіркеу куəлігін ұстаушының фармакологиялық 
қадағалау қызметінің жұмысын бағалау нəтижелері туралы

ЕСЕП
 ______________________________________________________________
 (өндіруші ұйымның жəне (немесе) тіркеу куəлігін ұстаушының атауы)
 ______________________________________________________________
 (дəрілік заттың атауы)

 1. Резюме
Тіркеу куəлігін ұстаушының атауы, мекенжайы, 
деректемелері

 

Тіркеу куəлігінің нөмір(лер)і  
 Тіркеу куəлігін ұстаушы қызметінің резюмесі  
Дəрілік заттардың тіркеу куəлігін ұстаушының фармаколо-
гиялық қадағалау қызметінің жұмысын бағалау жүргізу күні

 

Сарапшылардың (комиссия мүшелерінің) Т.А.Ə., лауазымы  
GVP фармакологиялық қадағалау тиісті практикасының 
объектілеріне сəйкестігі туралы өндіріске лицензияның 
нөмірі, сертификаттары (егер бар болса)

 

Бағалау үшін негіздеме болатын құжаттар  
 

2. Кіріспе ақпарат
Өндіруші ұйымның қысқаша сипаттамасы (егер бар болса)  
Дəрілік заттардың тіркеу куəлігін ұстаушының 
фармакологиялық қадағалау қызметінің жұмысын бағалау 
жүргізу негіздемесі

 

Фармакологиялық қадағалау қызметінің жұмысын бағалау 
жүргізуге қатысатын өндіруші ұйымның қызметкерлері

 

Фармакологиялық қадағалау қызметінің жұмысын бағалау 
жүргізуге дейін өндіруші ұйым берген құжаттар

 

 
3. Өндіріс шарттарын жəне сапаны қамтамасыз ету жүйесін бағалауды 

бақылау жəне нəтижелері 
Фармакологиялық қадағалау, біліктілік жөніндегі жауапты 
уəкілетті тұлға (резюме)

 

Тіркеу куəлігін ұстаушының ұйымдастырушылық құрылымы  
Тіркеу куəлігін ұстаушының сапа жүйесі  
Тіркеу куəлігін ұстаушысы фармакологиялық қадағалау 
жүйесінің құрылымы

 

ДЗ фармакологиялық қадағалау жүйесінің қызмет етуді 
бағалау

 

Қауіпсіздік бойынша деректердің көзі  
Жүйені жəне деректер базасын компьютерлеу  
Фармакологиялық қадағалау үрдістері немесе жағымсыз 
əсерлерін мониторингілеу үрдістері

 

  
  
Əртүрлі  

 
4. Сəйкессіздіктер тізбесі*

 Критикалық  
 Елеулі  
 Басқалары  

 
6.Қорытынды

Қорытынды  
 

*Ескерту
 «Өрескел сəйкессіздік» – бұл адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті 

дəрілік заттың айналыс мүмкіндігінің елеулі қаупін туындататын немесе 
əкелетін сəйкессіздік.

 «Елеулі сəйкессіздік» – бұл критикалық сəйкессіздік, ол: 
 GVP Қағидаларынан елеулі ауытқуды көрсетеді; 
 дəрілік заттың айналысы саласындағы заңнаманың өзге актілерінің 

талаптарынан елеулі ауытқуды көрсетеді;
 дəрілік заттың тіркеу куəлігін ұстаушының ДЗ қауіпсіздігін маркетингтен 

кейінгі мониторингілеуді іске асыру, тіркеу куəлігін ұстаушының уəкілетті 
тұлғасына өзінің лауазымдық міндеттерін орындау қабілетсіздігін көрсетеді;

 өз бетімен бірде біреуі елеулі болып табылмайтын, дегенмен бірге елеулі 
сəйкессіздік болып табылатын жəне осындай болып түсіндірілуі жəне бекітілуі 
тиіс сəйкессіздіктер біріктірілімі.

 «Болмашы сəйкессіздік» – бұл критикалық немесе елеулі болып жіктелмеуі 
мүмкін, дегенмен GVP белгіленген Қағидаларынан ауытқуды көрсететін 
сəйкессіздік.

 Комиссия мүшелері:
 ________________________ ________________________________ 
   қолы    Т.А.Ə. 
 ________________________ ________________________________ 
   қолы   Т.А.Ə. (бар болса) 
 ________________________ ________________________________ 
   қолы   Т.А.Ə. (бар болса)
 «______» _______________________20_______ ж.
  

Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

6-қосымша
  

Нысан

 Қауіпсіздігі бойынша мерзімділікпен жаңартылатын
есептің құрылымы

 1. қол қойғанын куəландыруды қоса алғанда, титул парағы;
 2. негізгі мазмұнын қысқаша мазмұндау;
 3. есеп мазмұнының кестесі:
 1) кіріспе;
 2) əлемдегі тіркеу мəртебесі;
 3) қауіпсіздік деректерімен байланысты есепті кезеңде қабылданған ша-

ралар;
 4) дəрілік препараттың қауіпсіздігі жөніндегі анықтамалық ақпаратқа 

енгізілген өзгерістер;
 5) дəрілік препараттың əсеріне ұшыраған пациенттердің санын бағалау:
 5.1 клиникалық зерттеулердің əсеріне ұшығаран пациенттердің жалпы 

саны;
 5.2 нарықтағы қолдану деректері бойынша əсеріне ұшыраған пациенттердің 

жалпы саны.
 6) жалпыланған кестелік деректер:
 6.1 анықтамалық ақпарат;
 6.2 клиникалық зерттеулердің барысында анықталған күрделі жағымсыз 

реакциялар жөніндегі жалпыланған ақпарат;
 6.3 тіркеуден кейінгі қолдану деректері жөніндегі жалпыланған ақпарат.
 7) есепті кезеңде клиникалық зерттеу барысында алынған маңызды 

деректердің резюмесі:
 7.1 аяқталған клиникалық зерттеулер;
 7.2 жалғасатын клиникалық зерттеулер;
 7.3 ұзақ кейінгі мониторингілеу;
 7.4 дəрілік препаратты өзге емдік қолдану;
 7.5 бекітілген біріктірілімді тағайындауға қатысты қауіпсіздік жөніндегі 

жаңа деректер.
 8) интервенциялық емес зерттеулердің деректері;
 9) басқа клиникалық зерттеулердің жəне басқа көздерден деректер;
 10) клиникаға дейінгі зерттеулердің деректері;
 11) əдебиет;
 12) басқа кезеңдік есептер;
 13) бақыланатын клиникалық зерттеулердегі жеткіліксіз емдік тиімділік;
 14) КЖЕ дайындауды аяқтағаннан кейін алынған маңызды ақпарат;
 15) сигналдарды шолу: жаңа, қарастырылатын жəне аяқталған;
 16) сигналдар жəне қауіптерді бағалау:
 16.1 қауіпсіздік проблемалары жөніндегі жалпыланған ақпарат;
 16.2 сигналды бағалау;
 16.3 қауіптерді жəне жаңа ақпаратты бағалау;
 16.4 қауіптердің сипаттамасы;
 16.5 қауіптерді азайту шараларының тиімділігі (егер қолдануға болса).
 17) пайданы бағалау:
 17.1 клиникалық сынақтар жəне медициналық тəжірибеде қолдану бары-

сында тиімділігі жөніндегі маңызды базисті ақпарат;
 17.2 клиникалық сынақтар жəне медициналық тəжірибеде қолдану бары-

сында тиімділігі жөніндегі жаңа анықталған ақпарат;

 17.3 пайданың сипаттамасы.
 18) мақұлданған көрсеткіштер бойынша пайда-қауіп арақатынасын 

біріктірілген талдау:
 18.1 пайда-қауіп арақатынасының мəнмəтіні – медициналық қажеттілік 

жəне маңызды баламалар;
 18.2 пайда-қауіп арақатынасын талдау рəсімін бағалау.
 19) қорытынды жəне əрекеттер;
 20) КЖЕ қосымшалар.
 КЖЕ мынадай қосымшаларды қамтиды:
 1. анықтамалық ақпарат;
 2. клиникалық зерттеу (сынақ) барысында анықталған күрделі жағымсыз 

əсерлер жөніндегі жинақты жалпыланған кестелік деректер;
 3. тіркеуден кейінгі қолдану деректері бойынша күрделі жəне күрделі 

емес жағымсыз реакциялар бойынша жинақты жəне аралық жалпыланған 
кестелік деректер;

 4. сигналдар бойынша кестелік деректер;
 5. сигналдарды бағалау, егер қолдануға болса;
 6. қауіпсіздігі бойынша барлық тіркеуден кейінгі зерттеулердің тізбесі.

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

7-қосымша
  

Нысан

 Дəрілік заттың қауіпсіздігі бойынша мерзімділікпен жаңартылатын 
есепті бағалау жөніндегі сараптама қорытындысы

 _____________________________________________________
 (дəрілік заттың атауын көрсету)

 (вакцина мен биотехнологиялық препараттардан басқа
барлық дəрілік заттар үшін)

 қауіпсіздігі бойынша мерзімділікпен жаңартылатын есептің (бұдан əрі - 
ҚМЖЕ) ҚМЖЕ тізіліміндегі нөмірі:

 ТКҰ берген ҚМЖЕ нөмірі:
 Рəсімі: төмендегіден қажеттісін таңдау
 стандартты мерзімділік
 ерекше мерзімділік (ЕО референтті күндерінің тізімі бойынша) 
 уəкілетті ұйымның сұрау салуы бойынша)
 Белсенді зат(тар):
 ҚМЖЕ деректерімен қамтылған кезең: 
20__ ж. __________ бастап _________ дейін
 кк.аа.жжжж. кк.аа.жжжж.
 Рəсімнің басталған күні: __________ (күні)
 ҚМЖЕ бағалау бойынша қорытынды: __________ (күні)
 1. Анықтамалық ақпарат

1. Саудалық атауы  
2.  ХПА немесе əсер ететін заттың атауы немесе 

біріктірілген препараттарға арналған құрамы 
 

3. Халықаралық тіркеу күні, елі;  ҚР тіркеу 
куəлігінің нөмірі, тіркеу күні 

 

4. Фармакотерапиялық тобы (АТХ коды)  
5. Қолдануға көрсетілімдер, қолдану тəсілі  
6. Дəрілік түрі жəне дозасы  

 
2. Негізгі ақпарат

 ҚКЖЕ бөлімдері

ҚКЖЕ деректерін 
қысқаша мазмұндау 
жəне сарапшының 

алдын ала 
түсініктемелері

1.  Белсенді заттың сипаттамасы, оның 
фармакотерапиялық əсері 

 

2. Осы ҚМЖЕ шеңберінде ТКҰ ұсынған дəрілік зат 
туралы ақпараттағы өзгерістер

 

3. Дəрілік заттың тіркеу мəртебесі  
4. Қауіпсіздік себептері бойынша есепті кезеңнің 

барысында қабылданған шаралар
 

5. Қауіпсіздігі бойынша анықтамалық ақпараттағы 
өзгерістер

 

6.  Экспозицияны бағалау: клиникалық сынақтар 
кезінде жəне тіркеуден кейінгі кезеңде ДЗ алған 
жинақты немесе аралық пациенттердің саны 

 

7. Салыстырмалы кестелерде деректерді 
қарастыру нəтижелері бойынша қысқаша 
түсініктемелер

 

8. Есептің кезеңнің барысында клиникалық 
зерттеулердің елеулі нəтижелерінің резюмесі

 

9.  Интервенциялық емес зерттеулердің деректері  
10. Басқа клиникалық зерттеулердің жəне басқа 

көздерден деректер
 

11. Клиникаға дейінгі зерттеулердің деректері  
12. ҚМЖЕ деректер базасы жабылғаннан кейінгі 

күннің соңғы мəліметтері
 

13.  Сигналдарды бағалау: есептілік аралығының 
барысында жаңа, ағымдағы немесе жабық 

 

14. Қауіптерді бағалау жəне жаңа ақпарат  
15. Қауіптердің сипаттамасы  
16. Пайданы бағалау  
17. Пайда/қауіп арақатынасын талдауды бағалау  
18. Бекітілген көрсетілімдер үшін пайда мен 

қауіптерді интеграцияланған талдауды бағалау
 

19. Əдебиет  
 

3. Қорытындылар 

пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып 
сақталады жəне реттеуші шараларды ұсынудың 
қажеттілігі жоқ

 

 

пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып 
сақталады, дегенмен дəрілік заттың медициналық 
қолдану жөніндегі нұсқаулыққа (қосымша парақ) 
өзгерістер енгізу немесе қауіптерді басқару жəне 
оларды азайту мақсатында қауіптерді басқару жо-
спарын енгізу ұсынылады

 

 

 пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып 
сақталады, дегенмен пайда/қауіп арақатынасына 
ықпал ететін жаңа деректерді бағалау мақсатында 
қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі зерттеу жүргізу 
ұсынылады 

 

 

пайда қауіптерден аспайды, дəрілік заттың 
тіркеу куəлігін тоқтата тұру немесе қайтарып алу 
ұсынылады

 

 
 

4. Ұсынымдар
 Қауіптерді басқару жəне оларды азайту немесе тіркеуден кейінгі 

зерттеулерді жүргізу мақсатында дəрілік затты медициналық қолдану жөніндегі 
нұсқаулыққа (қосымша парақ) жəне жалпы сипаттамасына өзгерістер енгізу, 
қауіптерді басқару жоспарын енгізу үшін қорытындылар мен негіздемелер.

 Құрылымдық бөлімше басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _______________
 Қолы_______________
 
Сарапшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _______________
 Қолы _______________
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(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 

 Фармакологиялық қадағалауды жəне медициналық бұйымдардың 
қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу қағидаларына 

8-қосымша
  

Нысан
  ҚБЖ құрылымы жəне мазмұны

 ҚБЖ 7 ақпараттық бөліктерді қамтиды:
 1-бөлім – дəрілік препарат бойынша шолу ақпараты;
 2-бөлім – қауіпсіздігі бойынша спецификация:
 CI модуль – мақсаттық популяциялар бойынша көрсеткіштер эпидеми-

ологиясы;
 CII модуль – клиникаға дейінгі бөлім;
 CIII модуль – клиникалық зерттеулер барысында дəрілік препараттың 

əсері;
 CIV модуль – клиникалық зерттеулер барысында зерттелмеген популяция;
 CV модуль – қолданудың тіркеуден кейінгі тəжірибесі;
 CVI модуль – қауіпсіздігі бойынша спецификацияға қойылатын қосымша 

талаптар;
 CVII модуль – сəйкестендіру жəне əлеуетті қауіптер;
 CVIII модуль – қауіпсіздік бойынша проблемалар бойынша жалпыланған 

ақпарат;
 3-бөлім – фармакологиялық қадағалау бойынша жоспар;
 4-бөлім – тиімділіктің тіркеуден кейінгі зерттеулер жоспары;
 5-бөлім – қауіптерді азайту бойынша шаралар (қауіптерді аазайту 

шараларының тиімділігін бағалауды қоса);
 6-бөлім – ҚБЖ резюмесі;
 7-бөлім - қосымшалар.
 Егер ҚБЖ бірнеше дəрілік препараттарға жасалатын болса, дəрілік 

препараттың əрқайсысына бөлек бөлім қарастырылады.
 ҚБЖ мынадай қосымшалардан тұрады:
 ҚБЖ № 1-қосымша: ДПҚБ жəне МҚН (ҚП) ағымдағы нұсқасы (немесе 

ұсынылатын егер дəрілік препарат тіркелмеген болса);
 ҚБЖ № 2-қосымша: Клиникалық зерттеулердің орындалатын жəне 

аяқталған бағдарламаларын қысқаша шолу;
 ҚБЖ № 3-қосымша: Фармакологиялық эпидемиялық зерттеулердің 

орындалатын жəне аяқталған бағдарламаларын қысқаша шолу;
 ҚБЖ № 4-қосымша: ҚБЖ 3-бөлімі бойынша ұсынылатын жəне жүргізілетін 

зерттеулердің хаттамалары;
 ҚБЖ № 5-қосымша: Жағымсыз реакцияларды одан əрі бақылаудың 

арнайы нысандары;
 ҚБЖ № 6-қосымша: ҚБЖ 4-бөлімі бойынша ұсынылатын жəне жүргізілетін 

зерттеулердің хаттамалары;
 ҚБЖ № 7-қосымша: Зерттеулер туралы жаңа қолжетімді есептер;
 ҚБЖ № 8-қосымша: Қауіптерді азайту бойынша ұсынылған қосымша іс-

шаралар туралы егжей-тегжейлі ақпарат (егер қолдануға болса);
 ҚБЖ № 9-қосымша: Басқа қосалқы деректер (сілтеме материалды қоса);

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына

 9-қосымша

 Нысан

 Дəрілік затты қолдану кезінде
Қауіптерді басқару жоспарының сараптамасы бойынша сараптама 

қорытындысы
 1. ҚБЖ тізіліміндегі ҚБЖ нөмірі:
 2. ТКҰ берген ҚБЖ нөмірі
 3. ДЗСҰО/ДЗ/ҚБЖ/З/хххх/жжжжаа («ДЗСҰО» РМК сұранысы бойынша 

ҚБЖ ұсыну, ҚБЖ жаңарту)
 Жиналыс болған күн жəне ҚБЖ қарастыру бойынша хаттаманың нөмірі
 4. Саудалық атауы 
 5. Дəрілік түрі жəне концентрациясы
 6. Белсенді зат(тар):
 7. Əсер ететін заттың ХПА (немесе жалпы атауы)] -
 Фармако-терапиялық тобы (ATX-коды) ___________________________
 8. Тіркеу куəлігінің ұстаушысы немесе Өтініш беруші: ____________________
 9. Осы ҚБЖ жататын дəрілік заттың саны: 
 (құрамында осындай əсер ететін зат бар жəне тіркеу куəлігінің ұстаушы-

сының иесіндегі дəрілік заттың бір ҚБЖ бар болуы мүмкін)

Осы ҚБЖ қамтылған бірінші ҚБЖ қолданысының 
аяқталу күні _____________

Нұсқасы нөмірі 
_______________

Осы ҚБЖ қамтылған соңғы ҚБЖ қолданысының аяқталу 
күні _____________

Нұсқасы нөмірі 
_______________

 
10. НЕГІЗГІ МƏЛІМЕТТЕР
10.1 І-бөлім «Өнімді шолу»

Саудалық атау(лар)ы  
Тіркеу рəсімі  
Тіркеу куəлігінің нөмір(лер)і  
Химиялық классын,қолданыс механизмін қысқаша 
мазмұндауды, құрамы туралы маңызды ақпаратты 
қоса өнімнің қысқаша сипаттамасы (мысалы, 
қосалқы заттармен немесе вакцинаға арналған ра-
дикалдармен байланысты биопрепараттың əсер 
ететін затының шығу тегі)

 

 Көрсетілімдер:  Əсер ететін (егер қолдануға болса) 
Ұсынылатын (егер қолдануға болса)

 
 

 Дозасы  Əсер ететін (егер қолдануға болса) 
Ұсынылатын (егер қолдануға болса)

 
 

 Дəрілік түр(лер)і жəне концентрациясы  Əсер ететін 
(егер қолдануға болса) Ұсынылатын (егер қолдануға 
болса)

 
 

 
Бірінші ТК берген ел жəне күн ___________________________________
Нарыққа соңғы шығарған ел жəне күн ____________________________
10.2 II-бөлім «Қауіпсіздігі бойынша спецификация»
Тек қана тіркеуден кейін
Өнім қосымша мониторингілеуге жата ма (қажеттісін таңдау)

Еуропалық одақта Иə

 

Жоқ

 
АҚШ-та Иə

 

Жоқ

 
Қазақстан Республикасында Иə

 

Жоқ

 
 

CI модуль – мақсаттық популяция бойынша көрсетілімдер эпидемиоло-
гиясы;

 CII модуль – клиникаға дейінгі бөлім;
 CIII модуль – клиникалық зерттеу барысында дəрілік препараттың əсері;
 CIV модуль - клиникалық зерттеу барысында зерттелмеген популяциялар;
 CV модуль – тіркеуден кейінгі қолдану тəжірибесі;
 CVI модуль – қауіпсіздігі бойынша спецификацияға қойылатын қосымша 

талаптар;
 CVIII модуль – қауіпсіздік проблемалары бойынша жалпыланған ақпарат;
 1) Қауіпсіздік қауіптерінің резюмесі
 1-кесте: Қауіпсіздік қауіптерінің резюмесі

Қауіпсіздік қауіптерінің резюмесі
Маңызды сəйкестендіру қауіптері <.> Көрсету
Маңызды əлеуетті қауіптер <.> Көрсету
Жоқ ақпарат <.> Көрсету

 
2) Қауіпсіздік спецификациясы бойынша қорытындылар
 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 10.3 III-бөлім «Фармакологиялық қадағалау жоспары»
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

 Іс-шара/Зерттеудің 
атауы (іс-шараның 
түрі, зерттеудің 
атауы [егер белгілі 
болса] 1-3 санат)* 

Мақсаты Қарасты-
рылатын 
қауіпсіздік 
қауіптері

Статусы 
Жоспар-
ланған, 
басталған

Аралас немесе 
қорытынды 
есептерді 
ұсыну күні 
(жоспарланған 
немесе нақты)

     
     
     

 
1) Фармакологиялық қадағалау бойынша жоспарланған қосымша іс-

шаралардың резюмесі (егер қолдануға болса) 
 ____________________________________________________________
 2) Фармакологиялық қадағалау жоспары бойынша жалпы қорытындылар
 ____________________________________________________________
 10.4 IV-бөлім «Тиімділігінің тіркеуден кейінгі зерттеулерін жүргізу бойынша 

жоспар»
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 1) Мақсаттық популяция бойынша барлық пациенттерге тиімділігін қолдану
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 2) Тиімділігін зерттеуді дамытудың тіркеуден кейінгі жоспарының резюмесі
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 
3-кесте: Тиімділігін зерттеуді дамытудың тіркеуден кейінгі жоспарының 

резюмесі
Зерттеу 
(зерттеу 
түрі жəне 
нөмірі)

Мақсаты Тиімділіктің 
қарасты-
рылатын 

проблемалары

Статус 
(жоспарланған, 
басталған, 
аяқталған, 
нəтижелері 
ұсынылған)

Аралас немесе 
қорытынды 
есептерді 
ұсыну күні 

(жоспарланған 
немесе нақты)

     
     

 
10.5 V-бөлім «Қауіптерді азайту бойынша шаралар»
 4-кесте: Қауіптерді азайту бойынша шараларға қатысты ТКҰ ұсыныстар 

Қауіпсіздік 
қауіптері

Қауіптерді азайту бойынша 
қарапайым шаралар

Қауіптерді азайту бойынша 
қосымша шаралар

   
   

 
1) Қауіптерді азайту бойынша қосымша шаралар ________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 2) Тиімділігін бағалау _________________________________________
 Қауіптерді азайту бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау ________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Қауіптерді азайту бойынша шаралардың мүмкінсіздік себептері бағалау 
 (егер қолдануға болса)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 3) Қауіптерді азайту бойынша шараларға қатысты қорытындылар ____
 ____________________________________________________________
 10.6 VI-бөлім «Дəрілік зат үшін қауіптерді басқару жоспарында іс-

шаралардың резюмесі»
 1) Өнімнің атауы
 VI.2.1 Аурудың эпидемиологиясын шолу
 VI.2.2 Емдеу артықшылықтарының резюмесі
 VI.2.3 Емдеу артықшылықтарымен байланысты белгісіз деректер
 2) Қауіпсіздік қауіптерінің резюмесі
 Маңызды сəйкестендіру қауіптері _______________________________
 ____________________________________________________________
 Маңызды əлеуетті қауіптер _______________________________________
 Жоқ ақпарат ___________________________________________________
 3) Қауіпсіздік қатеріне қатысты қауіптерді азайту бойынша қосымша іс-

шаралардың резюмесі (егер ондай бар болса)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 4) Динамикада қауіптерді басқару жоспарындағы өзгерістер резюмесі
 ____________________________________________________________
 5) Жалпыға қолжетімді резюме бойынша жалпы қорытындылар __________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 11. Сарапшының қорытындысы 

ҚБЖ қолданбалы болып табылады  
 

ҚБЖ келесі жаңартуда елеусіз өзгерістерді енгізу 
қажеттілігімен қолданбалы болып табылады

 

 
 Сұрақтардың тізбесіне, даулы сұрақтардың 
тізбесіне, қосымша ақпаратты алуға сұранысқа жəне 
ҚБЖ жаңартылған ҚБЖ қанағаттанарлық жауапты 
ұсынған жағдайда қолданбалы болуы мүмкін 

 

 

ҚБЖ қолданбалы болып табылмайды  
 

 
12. Сұрақтардың тізбесі 
 1) Даулы сұрақтардың тізбесі
 2) Қосымша ақпаратты ұсынуға сұраныс
 3) Сарапшының сұранысына жауаптарды бағалау
 ҚБЖ жауаптардың əсерін жалпы бағалау
 4) Сұранысқа жауаптарды алғаннан кейін сарапшының қорытындысы 

ҚБЖ қолданбалы болып табылады  
 

 ҚБЖ келесі жаңартуда елеусіз өзгерістерді енгізу 
қажеттілігімен қолданбалы болып табылады 

 
 

ҚБЖ жаңартылған ҚБЖ ұсынған жағдайда 
қолданбалы болуы мүмкін

 
 

ҚБЖ қолданбалы болып табылмайды  
 

Құрылымдық бөлімше басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
____________________________________________________________
 Қолы_______________
 Сарапшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) _______________
 Қолы ___________

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

10-қосымша

  Нысан

 Мерзімсіз тіркеуі бар дəрілік заттардың бейіні туралы мəлімет
 компаниялар _________________________
 « «_____20____ - « «_____20____ жж. кезең

1. ДЗ саудалық атауы  
2. Тіркелген күні жəне ҚР ТК нөмірі  
3. ДЗ шығару нысаны (таблетка, ерітінді, 

капсулалар, жақпамай)
 

4. Фармакотерапиялық тобы ДЗ ХПА, АТХ коды  
5. ТК ұстаушысы жəне байланыстар  
6. ТК өндірушісі жəне байланыстар*  
7. ҚР ДЗ өтініш берушісі жəне байланыстар*  
8. Төмендегімен байланысты қауіпсіздік бейінінің 

елеулі өзгерістері туралы деректер (өзгерістер 
күні, мəні):

 

- күрделі жағымсыз реакциялардың күтілетін 
жиілігін арттыру

 

- күрделі жағымсыз реакциялар  
- басқа елдерде нұсқаулықтағы елеулі 
өзгерістерді енгізу бойынша талаптар, деген-
мен ДЗ қысқаша сипаттамасына енгізілмеген 
(Sm PC)

 

- интервенциялық емес тіркеуден кейінгі зерт-
теулер барысында анықталған проблемалар

 

- ДЗ қысқаша сипаттамадағы өзгерістер (Sm 
PC)

 

- басқа себептер  
9.  ДЗ таратудағы шектеулер немесе ДЗ ОБ 

немесе ТКҰ бастамашысы болған қауіпсіз-
дікпен жəне тиімділікпен байланысты себептер 
бойынша ТК қолданысын тоқтата тұру 

 

10. ДЗ қауіпсіздігі бейіні туралы қорытынды  
 

Ескертпе:
 *-өзгертілген деректерді енгізу кезінде сары боуямен белгілеу керек
 Ұйымның басшысы ___________________ _______________________ 
 қолы ТАƏ
 Күні «__»_________________20______ж.

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына 

11-қосымша
 

 Нысан

 Дəрілік препараттың пайда-қауіп арақатынасы жөніндегі
сараптама қорытындысы

 Негізгі мəліметтер
 Саудалық атауы  
Əсер ететін заттың ХПА (немесе жалпы атауы)  
Фармако-терапиялық тобы (ATX-коды)  
Дəрілік түрі жəне концентрациясы  
Өндіруші/Тіркеу куəлігінің ұстаушысы  
Тіркеу куəлігінің нөмірі  
Тіркеу куəлігін алуға өтініш берушінің атауы мен ме-
кенжайы

 

Салыстыру дəрілік препараты (бар болса)  
Халықаралық туған күні  
Қазақстан Республикасында бірінші тіркеген күн  
Сарапшының Т.А.Ə. (бар болса)  

 
Пайда жəне қауіп арақатынасын бағалау
1. Фармакологиялық қадағалау жүйесінің мастер файлы

Форматы жəне мазмұны  
 ҚР аумағында фармакологиялық қадағалауға 
уəкілетті тұлға 

 

 Фармакологиялық қадағалау бойын-
ша міндеттемелері орындауды талдау 
фармакологиялық қадағалау жүйесі заңнама мен 
фармакологиялық қадағалаудың тиісті практикасына 
сəйкес енгізілгені болып табылады 

 

 Қорытынды жəне нəтижелер  
 

2. Қауіпсіздік бойынша жаңаратын кезеңдік есеп (ҚЖКЕ)
Форматы жəне мазмұны  
 ДЗ қауіпсіздігі бойынша ақпаратты талдау (барлық 
қолжетімді легимитті көздерден алынған ЖР, ДЗ ОЭ 
туралы деректер) 

 

Сигналды табу жəне оларды бағалау  
Қорытынды жəне əрекеттер  

 
3. Қауіптерді басқару жоспары (ҚБЖ)

Форматы жəне мазмұны  
 Дəрілік препарат бойынша шолу ақпараты  
Маңызды қауіптерді жəне жоқ ақпаратты 
сəйкестендіру

 

 ФҚ бойынша белсенділік  
 Қауіптерді азайту бойынша белсенділік  
 Қауіптерді азайту бойынша іс-шаралардың 
тиімділігін бағалау 

 

Қорытынды жəне нəтижелер  
 

4. Басқа елдердің реттеуші органдарында жəне ДЗ ғылыми-медициналық 
əдебиетінде ДЗ қауіпсіздігі жөніндегі жаңартылған ақпаратты бағалау (ІСН жəне 
ТМД реттеуші елдерінің, ғылыми басылымның, ДДҰ жариялымының сайттары) 
Табылған ақпараттың сапасын талдау  
Қорытынды жəне нəтижелер  

 
5. pdls бағдарламасы бойынша жəне ndda.kz порталында препараттардың 

қауіпсіздігін мониторингілеу
Хабарламаның болуы, саны  
Күрделілігі  
Экспозиция (КЖЕ, ҚБЖ)  
Қорытынды жəне нəтижелер
 

 
6. Түпнұсқалық препараттың SPC салыстырғанда дəрілік затты медици-

налық қолдану жөніндегі нұсқаулықты бағалау
Форматы жəне мазмұны  
SPC сəйкестігі  
Қорытынды жəне нəтижелер

 
 7. Сарапшының қорытындысы:
 Пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып сақталады жəне реттеуші 

шараларды ұсынудың қажеттілігі жоқ.
 Пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып сақталады, дегенмен ДЗ 

медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізу немесе 
қауіптерді басқару жəне оларды азайту мақсатында қауіптерді басқару 
жоспарын енгізу ұсынылады.

 Пайда/қауіп арақатынасы жағымды болып сақталады, дегенмен пайда/
қауіп арақатынасына ықпал ететін жаңа деректерді бағалау мақсатында қауіп-
сіздігін тіркеуден кейінгі зерттеу жүргізу ұсынылады. Пайда қауіптерден аспай-
ды, дəрілік заттың тіркеу куəлігін тоқтата тұру немесе қайтарып алу ұсынылады.

 Сарапшы _____________ _____________________ 
 қолы Т.А.Ə. (бар болса) 
 ДЗ жəне МБ ЖƏ мониторингтеу 
 орталығының басшысы _____________ _________________
 қолы Т.А.Ə. (бар болса)
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 

Фармакологиялық қадағалауды жəне медициналық бұйымдардың 
қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу қағидаларына

 12-қосымша
  

Нысан

 Медициналық бұйымды қолданумен байланысты жағымсыз оқиға 
(оқыс оқиға) туралы хабарлама

1. 1) хабарламаны жолдайтын тұлғаның 
(медициналық бұйымның айналысы 
субъектісі) атауы 

 

2) хабарламаны жолдайтын тұлғаның Т.А.Ə. 
(бар болса)

 

3) мекенжайы  
4) байланыс телефон, факс  

2. 1) зардап шеккен тұлғаның Т.А.Ə. (бар бол-
са)

 

2) жынысы  

 ер 

 əйел 
3) жасы  
 4) жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) болар 
алдындағы диагноз 

 

5) жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) болар 
алдындағы жағдай

 

3. Хабарламаның түрі
бастапқы 

кейінгі 

біріктірілген (бастапқы 
жəне қорытынды) 

қорытынды 
4. 1) медициналық бұйымның атауы  

2) моделі  
3) сериялық нөмірі  
4) партияның немесе серияның нөмірі  
5) тіркеу куəлігінің нөмірі  
6) бұйым қаупінің классы  

 1 – қауіп деңгейі төмен 
медициналық бұйым 

 2а – қауіп деңгейі орта-
ша медициналық бұйым 

 2б – қауіп деңгейі 
жоғары медициналық 
бұйым 

 3 – қауіп деңгейі өте 
жоғары медициналық 
бұйым 

5. 1) өндірушінің атауы  
2) мекенжайы (ақпарат бар болса)  

6. 1) өнім берушінің атауы (ақпарат бар болса)  
2) байланысы (мекенжайы, телефоны)  

7. Медициналық бұйымды өндірген күн (күні/
айы/жылы)

 

8.  Жарамдылық мерзімі аяқталған күн (күні/
айы/жылы) (ақпарат бар болса) 

 

9.  Өндіруші белгілеген кепілдік мерзімі жəне 
пайдалану мерзімі аяқталған күн (айы/күні/
жылы) (ақпарат бар болса) 

 

10. Күрделі жəне (немесе) күтпеген жағымсыз 
реакциялар, жағымсыз құбылыстар, 
кемшіліктер, бұзылулар немесе 
сəйкессіздіктер пайда болған күн (күні/айы/
жылы)

 

11. Медициналық бұйымды қолданумен байланысты жағымсыз оқиғаның 
(оқыс оқиғаның) санаты (қажеттісін таңдау): 

 қолдану жөніндегі нұсқаулықта немесе медициналық бұйымды 
пайдалану жөніндегі нұсқауда көрсетілмеген күрделі жəне (немесе) 
күтпеген жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) 

 медициналық бұйымды қолдану кезінде жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) 

 медициналық бұйымдардың өзара əрекеттесуінің ерекшеліктері 

 медициналық бұйымның тиісті емес сапасы 

 медициналық бұйымды қолдану жəне пайдалану кезінде халықтың 
жəне медициналық қызметкердің өмірі мен денсаулығына қауіп 
төндіретін жағдайлар 

 жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) өзге жағдайлары 
12. Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) сипаттамасы
13. Медициналық мақсаттағы бұйымды қолдану 

туралы деректер бастапқы пайдалану 

бірреттік бұйымды 
қайта қолдану 

қайта қолдануға 
арналған бұйымды 
қайта қолдану 

қайта сервистен кейін/
қалпына келтірілген 

басқасы 

проблема пайдаланар 
алдында анықталды 

14. Келтірілген залал
өлім 

өмірге қауіп төндіретін 
зақымдану 

денсаулыққа келтірілген 
жойылмайтын залал 

араласу қажет 

стационарға жатқызу 
қажеттілігі 

еңбекке қабілеттілікті 
бұзу 

шарананың бұзылуы, 
шарананың өлімі 

өзге (көрсету) 

жоқ 

15.  Жағымсыз оқиғаны (оқыс оқиғаны) 
жою бойынша пайдаланушы немесе 
медициналық ұйым қабылдаған шаралар 

 

16. Нəтиже
өлім 

еңбекке қабілеттілігін 
жоғалту 

салдарымен сауығу 

жағдайы өзгеріссіз 

жағдайының жақсаруы 

салдарсыз сауығу 

қолданылмайды 

белгісіз 

өзге (көрсету) 
17.  Ескертпе  

 
Қосымша: жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) туралы куəландыратын құжаттардың 

көшірмелері, 1 данада ___ п.
 
Хабарламаны жолдаған адам:
 _________________ ___________ ______________________________ 
 (лауазымы)                      (қолы)                          Т.А.Ə. (бар болса)
 М.О.
 «__» ___________ 20__ ж. 

  Фармакологиялық қадағалауды жəне медициналық бұйымдардың 
қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу қағидаларына

 13-қосымша
  

Нысан

 Медициналық бұйымды қолдану кезінде жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) 
туралы есеп

 1. Əкімшілік ақпарат 
 Мемлекеттік орган <1>, <2>, <3>  Мемлекеттік органның белгісіне 

арналған орыс (кіріс күні, тіркеу 
нөмірі) 

 Мемлекеттік органның мекенжайы 
<1>, <2>, <3> 
 Есептің түрі <1>, <2>, <3>: 
  Бастапқы есеп
 
  Одан кейінгі есеп
 
  Қорытынды есеп
 
 Есептің күні <1>, <2>, <3> 
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) тіркеу нөмірі (өндіруші береді) <1>, 
<2>, <3> 
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) тіркеу нөмірі (сараптама ұйымы 
береді) <2>, <3> 
Жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) қоғамдық денсаулыққа күрделі қауіп төндіре 
ме? <1>, <2>, <3>
   Иə 
 
   Жоқ 
 
 Оқыс оқиғаның жіктемесі <1>, <2>, <3>: 
 
  Өлім
 
   Денсаулық жағдайының күиілмеген күрделі 

нашарлауы 
 
  Басқа критерийлер
 
 
 2. Есеп берген тұлға туралы деректер 
 Есеп берген тұлғаның статусы <1>, <2>, <3>: 
 
   Өндіруші 
 
  Уəкілетті өкіл
 
 3. Өндіруші туралы деректер 
 Өндірушінің атауы <1>, <2>, <3> 
 Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 
4. Уəкілетті өкілдік деректері (бар болса)
 Уəкілетті өкілдің атауы <1>, <2>, <3> 
 Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 
5. Медициналық бұйым туралы деректер
 Медициналық бұйымды қолданудың əлеуетті қаупінің классы <1>, <2>, 
<3>: 
 
   3 
 
   2б 
 
   2а 
 
   1 
 
Қазақстан Республикасының Медициналық бұйымдар номенклатурасына 
сəйкес медициналық бұйымдар түрінің коды <2>, <3>
 Медициналық бұйымның бірегей коды (Unique device identifi er (UDI) (бар 
болса) <2>, <3> 
 Медициналық бұйымның атауы <1>, <2>, <3> 
 Моделі (қолдануға болса) <2>, 
<3> 

 Каталогтық нөмірі (қолдануға болса) 
<2>, <3> 

 Сериялық нөмірі (қолдануға бол-
са) <2>, <3> 

 Партияның (серияның) нөмірі 
(қолдануға болса) <2>, <3> 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасы (қолдануға болса) <2>, <3> 

 Шығарылған күні <2>, <3>  Жарамдылық мерзімінің аяқталу күні 
(қолдануға болса) <2>, <3> 

 Импланттау күні (тек қана 
импланттар үшін) <2>, <3> 

 Экспланттау күні (тек қана имплант-
тар үшін) <2>, <3> 

 Импланттау ұзақтығы (импланттау күні немесе пайдалану басталған 
нақты күн белгілі болса толтырылады) <2>, <3> 
 Керек-жарақтар жəне (немесе) бірге қолданылатын медициналық 
бұйымдар (қолдануға болса) <2>, <3> 

Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде 
тіркеу куəлігінің нөмірі (бар болса) <2>, <3> 
 6. Жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) туралы деректер 
 Жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) болған күн <2>, <3> 
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) сипаттамасы <1>, <2>, <3> 
 Медициналық ұйым-пайдаланушы есебінің нөмірі (қолдануға болса) <2>, 
<3> 
 Өндіруші жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) туралы ақпаратты алған күн <1>, 
<2>, <3> 
 Қатысқан пациенттердің саны 
(белгілі болса) <2>, <3> 

 Қатысқан медициналық бұйымдардың 
саны (белгілі болса) <2>, <3> 

 Қазіргі уақытта медициналық бұйымның орналасқан орны (белгілі болса) 
<1>, <2>, <3> 
 Жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) кезінде медициналық бұйымды кім пайда-
ланды (біреуін таңдау керек) <2>, <3>: 
 
  Медицина қызметкерлері
 
   Пациент 
 
   Басқасы 
 
 Медициналық бұйымды пайдалану (біреуін таңдау керек) <2>, <3>: 
 
   бастапқы қолдану 
 
  бір рет қолданылатын медициналық 

бұйымды қайта қолдану
 
   көп рет қолданылатын медициналық 

бұйымды қайта қолдану 
 
  техникалық қызмет көрсетуден кейін немесе 

жөндеуден кейін медициналық бұйым
 
  басқасы
 
   проблема қолданғанға дейін анықталды 
 
 7. Пациент туралы деректер 
 Пациент проблемасының сипаттамасы <2>, <3> 
 10 қараудағы Денсаулықпен байланысты Халықаралық аурулар мен 
проблемалардың статистикалық жіктемесіне сəйкес жағымсыз оқиғамен 
(оқыс оқиғамен) байланысты пациент проблемасының коды жəне термині 
(МКБ-10) <3> 
 
 Медициналық ұйым пациентке көрсеткен əрекеттер мен көмек <2>, <3> 
 

 Жынысы (қолдануға болса) <2>, <3>:  Ер  Əйел
 
 Пациенттің жасы (қолдануға болса) <2>, <3>: жыл ай  күн  
     

 
 Пациенттің салмағы (кг) (қолдануға болса) <2>, <3> 
8. Медициналық ұйым туралы деректер (қолдануға болса)
 Медициналық ұйымның атауы <1>, <2>, <3> 
 Медициналық ұйымның байланысатын тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса) <2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, 

<3> 
 E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 
9. Өндірушінің алдын ала қорытындысы (бастапқы/кейінгі есеп үшін)
 Өндіруші өткізген алдын ала талдау <1>, <2> 
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) түрі (1-ISO/TS 19218-1 деңгейдегі 
коды жəне термині) <2>, <3> 
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) түрі (2-ISO/TS 19218-1 деңгейдегі 
коды жəне термині) <2>, <3> 
 Өндіруші орындаған бастапқы түзетуші əрекеттер <1>, <2> 
 Келесі есептің болжалды күні <1>, <2> 
 10. Өндірушінің қорытынды тергеуінің нəтижелері (қорытынды есеп үшін) 
 Өндіруші өткізген талдау нəтижелері <3> 
 Жағымсыз оқиғаны (оқыс оқиғаны) бағалау (1 - ISO/TS 19218-2 деңгейдегі 
коды жəне термині) 
 Жағымсыз оқиғаны (оқыс оқиғаны) бағалау (2 - ISO/TS 19218-2 деңгейдегі 
коды жəне термині) 
 Орындағы қауіпсіздік бойынша түзетуші əрекеттер <3> 
 Көрсетілген іс-шараларды іске асыру мерзімі <3> 
Өндірушінің қорытынды түсініктемелері
 Сондай басты себеппен осындай медициналық бұйыммен ұқсас 
жағымсыз оқиға (оқыс оқиға) туралы өндірушіге белгілі ме? <3> 
   Иə   Жоқ 
Егер иə болса, қандай елде екенін көрсетіңіз жəне жағымсыз оқиғаның 
(оқыс оқиғаның) нөмірін көрсетіңіз
 Ұқсаса жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) саны <3> 
 Медициналық бұйым мына мемлекеттерде таралған (бар болса) <3>: 
 
  Армения Республикасы
 
  Беларусь Республикасы
 
   Қазақстан Республикасы 
 
   Қырғыз Республикасы 
 
   Ресей Федерациясы 
 
   Басқа мемлекеттер (көрсету) 
 

 
Ескертпе:
 <1> Бастапқы есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 <2> Кейінгі есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 <3> Қорытынды есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 Бұл есеп өндірушінің немесе оның уəкілетті өкілінің болған жағымсыз 

оқиғаға (оқыс оқиғаға) жəне оның салдарына жауапкершілікті мойындау 
болып табылмайды. Ондағы мəліметтер толық емес жəне нақты емес болуы 
мүмкін. Бұл есеп сондай-ақ есепте ақпарат келтірілген медициналық бұйым 
ақаулы болып табылатыны жəне медициналық бұйым адамның денсаулық 
жағдайының болжалды нашарлауын немесе өліміне əкелгені немесе себерші 
болғанын мойындау болып табылмайды.

 Менің қолымда бар барлық мəліметтер бойынша ұсынылған ақпараттық 
рас екенін растаймын.

 _________________ ___________ ______________________________ 
 (лауазымы)                       (қолы)                Т.А.Ə. (бар болса)
 
«__» __________ 20__ ж.



20 8 ҚАРАША 2019 ЖЫЛRESMI

(Соңы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

  Фармакологиялық қадағалауды жəне медициналық бұйымдардың 
қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу қағидаларына 

14-қосымша
 

 Нысан

 Медициналық бұйымның қауіпсіздігі жөніндегі түзетуші
əрекеттер туралы есеп

1. Əкімшілік ақпарат
 Мемлекеттік органның атауы <1>, <2>, 
<3> 

Мемлекеттік органның белгісіне 
арналған орыс (күні, тіркеу 
нөмірі)

 Есептің түрі <1>, <2>, <3>: 
 
  Бастапқы есеп
 
  Кейінгі есеп
 
  Қорытынды есеп
 
 Есептің күні <1>, <2>, <3> 
 Түзетуші əрекеттер туралы есептің тіркеу нөмірі (өндіруші береді) <1>, 
<2>, <3> 
Түзетуші əрекеттер туралы есептің тіркеу нөмірі (мемлекеттік ұйым береді) 
<2>, <3>
 Жағымсыз оқиғаның (оқыс оқиғаның) тіркеу нөмірі (мемлекеттік ұйым 
береді) <2>, <3> 
 Түзетуші мемлекеттік органның атауы (қолдануға болса) 
2. Есеп берген тұлға туралы деректер
 Есеп берген тұлғаның статусы <1>, <2>, <3>: 
 
  Өндіруші
 
  Уəкілетті өкіл
 
3. Өндіруші туралы деректер
 Өндірушінің атауы <1>, <2>, <3> 
 Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, <3> 
E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 
4. Уəкілетті өкілдің деректері (бар болса)
 Уəкілетті өкілдің атауы <1>, <2>, <3> 
 Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, <3> 
E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 
 5. Медициналық бұйым туралы деректер 
 Медициналық бұйымды қолданудың əлеуетті қаупінің классы <1>, <2>, 
<3>: 
 
   3 
 
   2б 
 
   2а 
 
   1 
 
 Қазақстан Республикасының Медициналық бұйымдар номенклатурасына 
сəйкес медициналық бұйымдар түрінің коды <2>, <3> 
 Медициналық бұйымның бірегей коды (Unique device identifi er (UDI) (бар 
болса) <2>, <3> 
 Медициналық бұйымның атауы <1>, <2>, <3> 
 Моделі <2>, <3> (қолдануға болса) Каталогтық нөмірі (қолдануға 

болса) <2>, <3>
 Сериялық нөмірі (қолдануға болса) <2>, 
<3> 

 Партияның (серияның) нөмірі 
(қолдануға болса) <2>, <3> 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасы (қолдануға болса) <2>, <3> 
 Шығарылған күні <2>, <3>  Жарамдылық мерзімінің 

аяқталу күні (қолдануға болса) 
<2>, <3> 

 Керек-жарақтар жəне (немесе) бірге қолданылатын медициналық 
бұйымдар (қолдануға болса) <2>, <3> 
 
 Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде 
тіркеу куəлігінің нөмірі (бар болса) <2>, <3> 
 6. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі бойынша түзетуші əрекеттер тура-
ды деректер 
 Жалпы мəліметтер жəне түзетуші əрекеттердің себебі <1>, <2>, <3> 
 Түзетуші əрекеттердің сипаттамасы жəне негіздемесі <1>, <2>, <3> 
 Пайдаланушыларға арналған ұсынымдар <1>, <2>, <3> 
 Іс-шаралар жəне түзетуші əрекеттерді іске асыру мерзімі <2>, <3> 
 Есепке қосымша <1>, <2>, <3>: 
 
   Орыс тілдегі медициналық 

бұйымның қауіпсіздігі жөніндегі 
хабарлама 

 
  Мемлекеттік тілдегі 

медициналық бұйымның 
қауіпсіздігі жөніндегі хабарлама

 
   Басқасы 
 
 Медициналық бұйым мына мемлекеттерде таралған <1>, <2>, <3>: 
 
  Армения Республикасы
 
  Беларусь Республикасы
 
  Қазақстан Республикасы
 
  Қырғыз Республикасы
 
  Ресей Федерациясы
 
  Басқа мемлекеттер (көрсету)
 
7. Түсініктемелер

 
Ескертпе:
 <1> Бастапқы есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 <2> Кейінгі есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 <3> Қорытынды есеп кезінте толтыруға міндетті бағана.
 Бұл есеп өндірушінің немесе оның уəкілетті өкілінің болған жағымсыз 

оқиғаға (оқыс оқиғаға) жəне оның салдарына жауапкершілікті мойындау 
болып табылмайды. Ондағы мəліметтер толық емес жəне нақты емес болуы 
мүмкін. Бұл есеп сондай-ақ есепте ақпарат келтірілген медициналық бұйым 

ақаулы болып табылатыны жəне медициналық бұйым адамның денсаулық 
жағдайының болжалды нашарлауын немесе өліміне əкелгені немесе себерші 
болғанын мойындау болып табылмайды.

 Менің қолымда бар барлық мəліметтер бойынша ұсынылған ақпараттық 
рас екенін растаймын.

 _________________ ___________ ______________________________ 
 (лауазымы)                     (қолы)                 Т.А.Ə. (бар болса)
 «__» __________ 20__ ж.

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына

 15-қосымша
 

 Нысан

 Медициналық бұйымның қауіпсіздігі жөніндегі хабарлама
 № ______  Күні: ______________ 

 Түзетуші əрекеттің түрі: 
 
   Медициналық бұйымды пайдалануды 

тоқтата тұру 
 
   Өндірушінің немесе оның уəкілетті өкілінің 

медициналық бұйымды ауыстыруы 
 
   Медициналық бұйымды өндірушіге немесе 

оның уəкілетті өкіліне қайтару 
 
  Медициналық бұйымды орнында жаңарту
 
   Медициналық бұйымды жою 
 
  Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі 

нұсқаулықты немесе пайдалану жөніндегі 
нұсқауды өзгерту

 
   Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту 
 
  Басқасы
 
 Медициналық бұйымның атауы: 
 
Орындау нұсқасы/моделі/сериялық нөмірі/каталогтық нөмірі (қолдану бой-
ынша):
 
 Тіркеу куəлігінің нөмірі: 
 
 Проблеманың сипаттамасы: 
 
Медициналық бұйымды пайдаланушы орындайтын əрекеттерді сипатта-
масы:
 
Проблема туралы хабардар жəне (немесе) түзетуші əрекеттерді орындай-
тын тұлғалаға хабарламаны беру қажеттілігі туралы көрсету:
 
Басқа ұйымдарға жолданған медициналық бұйымдар туралы мəліметтерді 
өндірушіге (өндірушінің уəкілетті өкіліне) ұсыну қажеттілігі туралы нұсқау 
жəне сол ұйымдарға хабарламаны беру (бар болса):
 
 Байланыс ақпараты 
 Хабарламаны жолдаған тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) <1>, 
<2>, <3> 
 Мекенжайы <1>, <2>, <3> 
 Индексі <1>, <2>, <3>  Қала <1>, <2>, <3> 
 Телефоны <1>, <2>, <3>  Факс (бар болса) <1>, <2>, <3> 
 E-mail <1>, <2>, <3>  Елі <1>, <2>, <3> 

 
Мемлекеттік орган осы проблема туралы жəне медициналық бұйымның 

қауіпсіздігі жөніндегі осы хабарлама туралы хабардар екенін растаймын.
 _________________ ___________ ______________________________ 
 (лауазымы)                         (қолы)                Т.А.Ə. (бар болса)
 М.О.
 «__» __________ 20__ ж.

  Фармакологиялық қадағалауды  жəне медициналық  бұйымдардың 
қауіпсіздігіне,  сапасы мен тиімділігіне  мониторинг жүргізу  қағидаларына

16-қосымша
  

Нысан

 Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу туралы есеп

1. Əкімшілік ақпарат
Мемлекеттік орган Мемлекеттік органның белгісіне 

арналған орыс (күні, тіркеу нөмірі)Мемлекеттік органның мекенжайы
 Есептің түрі: 
 
  Бастапқы есеп
 
  Кейінгі есеп
 
  Қорытынды есеп
 
Есептің күні
Есептің тіркеу нөмірі (өндіруші береді)
 Есептің тіркеу нөмірі (мемлекеттік орган береді) 
2. Есеп берген тұлға туралы деректер
 Есеп берген тұлғаның статусы: 
 
  Өндіруші
 
  Уəкілетті өкіл
 
3. Өндіруші туралы деректер
Өндірушінің атауы
Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мекенжайы
 Индексі  Қала 
 Телефоны  Факс (бар болса) 
 E-mail Елі
4. Уəкілетті өкілдің деректері (бар болса)
Уəкілетті өкілдің атауы
Байланысатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мекенжайы
 Индексі  Қала 
 Телефоны  Факс (бар болса) 
 E-mail Елі
5. Медициналық бұйым туралы деректер
 Медициналық бұйымды қолданудың əлеуетті қаупінің классы: 
 
  3, имплантатталмайтын
 

   3, импланттайтын 
 
  2б, импланттайтын
Қазақстан Республикасының Медициналық бұйымдар номенклатурасына 
сəйкес медициналық бұйымдар түрінің коды
Медициналық бұйымның атауы
 Медициналық бұйымды орындау нұсқасы (модификациялау) 
 6. Медициналық бұйыммен байланысты сəйкестендірілген қалдық 
қауіптердің тізбесі 
 7. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу мақсаттары мен міндеттері 
8. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу сызбасы
9. Есепті кезеңде алынған клиникалық деректер
 10. Есепті кезеңде алынған клиникалық деректерді бағалау 
 11. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу кезеңінде алынған барлық клиникалық 
деректерді бағалау 
12. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу жоспарын түзету қажеттілігі (қажеттілігінің 
жоқтығы) туралы қорытынды
 13. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі бойынша түзетуші əрекеттерді 
орындау қажеттілігі (қажеттілігінің жоқтығы) туралы қорытынды 
 14. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі бойынша түзетуші əрекеттердің 
сипаттамасы (бар болса) 
 15. Медициналық бұйымның клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы 
қорытынды (негіздеме) 
 16. Медициналық бұйымның қауіпсіздігі мен тиімділігін тіркеуден кейінгі 
клиникалық мониторингілеу (қорытынды есеп үшін) циклын ұзарту 
қажеттілігі (қажеттілігінің жоқтығы) туралы қорытынды 
17. Түсініктемелер

 Менің қолымда бар барлық мəліметтер бойынша ұсынылған ақпараттық 
рас екенін растаймын.

 _________________ ___________ ______________________________ 
 (лауазымы)                        (қолы)              Т.А.Ə. (бар болса)
 М.О.
 «__» __________ 20__ ж.
  
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      

28 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18738 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан 
алынған  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 31 мамыр     №407     Нұр-Сұлтан қаласы

Жергілікті әскери басқару органдарының 
қызметтік істерін бағалау жөніндегі нұсқаулықты 

бекіту туралы
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 тамыздағы № 1074 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі туралы 
ереже 21-тармағының 19-50) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Жергілікті əскери басқару органдарының қызметтік 
істерін бағалау жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының Ұйымдастыру-
жұмылдыру жұмыстары департаменті Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау 
жəне оған енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

  3) осы бұйрықты алғашқы ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) мемлекеттік тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Заң 
департаментіне жолдауды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бас-
тығына жүктелсін.

  4. Осы бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.
  5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі генерал-майор Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің
 2019 жылғы 31 мамырдағы № 407 бұйрығымен бекітілген

 Жергілікті əскери басқару органдарының қызметтік істерін бағалау 
жөніндегі нұсқаулық

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Жергілікті əскери басқару органдарының қызметтік істерін бағалау 

жөніндегі нұсқаулық жергілікті əскери басқару органдарының қызметтік істерін 
бағалауды нақтылайды.

  2. Жергілікті əскери басқару органдарының қызметтік істерін бағалау 
жұмыстың тиімділігі мен сапасын айқындау үшін жүргізіледі.

  3. Жергілікті əскери басқару органдарындағы қызметтік істер мынадай 
өлшемшарттар бойынша бағаланады:

 1) есепке алу-əскерге шақыру жұмысының жай-күйін айқындау;
 2) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйін айқындау;
 3) қызметтік істердің жай-күйін айқындау.
  4. Бағалау нəтижелері бойынша жергілікті əскери басқару органдарының 

қызметтік істеріндегі кемшіліктерді жою жəне тиімділік сапасын жақсарту жөнін-
дегі ұсыныстар дайындалады, олардың жақсарту талап етілетін қызметінің 
бағыттары айқындалады.

 2-тарау. Есепке алу-əскерге шақыру жұмысының жай-күйін бағалау
  5. Есепке алу-əскерге шақыру жұмысының жай-күйін айқындау кезінде:
 1) азаматтарды келісімшарт бойынша əскери қызметке қабылдау;
 2) азаматтарды мерзімді əскери қызметке шақыру;
 3) запастағы офицерлерді əскери қызметке шақыру;
 4) азаматтарды əскерге шақыру учаскелеріне тіркеу;
 5) əскери оқу орындарына кандидаттарды іріктеу;
 6) азаматтарды бастапқы əскери даярлау;
 7) азаматтарды əскери-техникалық мектептерде даярлау;
 8) əскерге шақыру ресурстарын есепке алу бағаланады.

 1-параграф. Азаматтарды келісімшарт бойынша əскери қызметке 
қабылдау

  6. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-
дерде) азаматтарды келісімшарт бойынша əскери қызметке қабылдау мына-
дай өлшемшарттар бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. 
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Жос парланатын міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқын-
далады. Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге 
бағытталған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) азаматтарды келісімшарт бойынша əскери қызметке қабылдау жəне 
жіберу жөніндегі тапсырманы орындау:

 «өте жақсы» – 90 %;
 «жақсы» – 75 %;
 «қанағаттанарлық» – 50 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 50 %-тен төмен.
  7. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) «Азаматтарды келісімшарт бойынша əскери қызметке қабылдау» 
өлшемшарты үшін бағалау:

 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», біріншісі «өте жақсы» 
немесе «жақсы» деп бағаланған кезде;

 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», біріншісі «өте жақсы» немесе 
«жақсы» деп бағаланған кезде;

 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 
кезде;

 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 
бағаланған кезде.

 2-параграф. Азаматтарды мерзімді əскери қызметке шақыру
  8. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) азаматтарды мерзімді əскери қызметке шақыру мынадай өлшемшарттар 
бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жоспар-

ланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жос парланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) мерзімді əскери қызметке шақыру нарядын орындау:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 3) əскери қызмет өткерумен байланысты емес диагнозбен денсаулық 

жағдайы бойынша қызметтен шығарылған мерзімді қызмет əскери 
қызметшілерінің саны:

 «өте жақсы» – 0 адам;
 «жақсы» – 1 адам;
 «қанағаттанарлық» – 2 адам;
 «қанағаттанарлықсыз» – 2 адамнан астам.
  9. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) «Азаматтарды мерзімді əскери қызметке шақыру» өлшемшарты үшін 
бағалау:

 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 
жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;

 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы», «жақсы» 
деп бағаланған кезде;

 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 
кезде;

 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 
бағаланған кезде.

 3-параграф. Запастағы офицерлерді əскери қызметке шақыру
  10. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда 

(бөлімдерде) запастағы офицерлерді əскери қызметке шақыру мынадай 
өлшемшарттар бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жоспар-

ланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) запастағы офицерлерді əскери қызметке шақыруға арналған тапсыр-
маны орындау:

 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен.
  11. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда 

(бөлімдерде) «Запастағы офицерлерді əскери қызметке шақыру» өлшемшарты 
үшін бағалау:

 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», біріншісі «өте жақсы» 
немесе «жақсы» деп бағаланған кезде;

 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», біріншісі «өте жақсы» немесе 
«жақсы» деп бағаланған кезде;

 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 
кезде;

 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 
бағаланған кезде.

 4-параграф. Азаматтарды əскерге шақыру учаскелеріне тіркеу
  12. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде азаматтарды əскерге 

шақыру учаскелеріне тіркеу мынадай болып бағаланады:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жоспар-

ланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды.

  13. Қорғаныс істері жөніндегі басқармаларда (бөлімдерде) азаматтар-
ды əскерге шақыру учаскелеріне тіркеу мынадай өлшемшарттар бойынша 
бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жоспар-

ланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 

міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) əскерге шақыру учаскелеріне тіркелген азаматтардың саны:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен.
  14. Қорғаныс істері жөніндегі басқармаларда (бөлімдерде) «Азаматтарды 

əскерге шақыру учаскелеріне тіркеу» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», біріншісі «өте жақсы» 

немесе «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», біріншісі «өте жақсы» немесе 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 

кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 

бағаланған кезде.

 5-параграф. Əскери оқу орындарына кандидаттарды іріктеу
  15. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда 

(бөлімдерде) əскери оқу орындарына (бұдан əрі – ƏОО-лар) кандидаттарды 
іріктеу мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жос-

парланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) жастар арасынан ƏОО-ларға канидаттарды қабылдау жоспарын орын-
дау:

 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 3) жоспарға қатысы бойынша ƏОО-ларға жіберілген кандидаттар:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 4) ƏОО-ларға жіберілгендер қатарынан оқуға түскен кандидаттар саны:
 «өте жақсы» – 80 %;
 «жақсы» – 70 %;
 «қанағаттанарлық» – 60 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 60 %-тен төмен.
  16. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) «Əскери оқу орындарына кандидаттарды іріктеу» өлшемшарты үшін 
бағалау:

 «өте жақсы» – төртінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 
жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;

 «жақсы» – төртінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы» жəне 
«жақсы» деп бағаланған кезде;

 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 
кезде;

 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 
бағаланған кезде.

 6-параграф. Азаматтарды бастапқы əскери даярлау
  17. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда 

(бөлімдерде) азаматтарды бастапқы əскери даярлау мынадай өлшемшарттар 
бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жос-

парланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындалады. 
Жоспар ланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) бастапқы əскери даярлық бағдарламасы бойынша білім алушылар 
санына оқушылар саны:

 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 3) бастапқы əскери даярлық бағдарламасы бойынша білім алушылар 

қатарынан оқу-жаттығу далалық (лагерьлік) жиындардан өткен оқушылар саны:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 4) білім беру ұйымдарының бастапқы əскери даярлық мəселелері жөніндегі 

жұмысын тексеру жəне бағалау жоспарын орындау:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 5) білім беру ұйымдарын бастапқы əскери даярлықты оқытушы-ұйымдас-

тырушылармен жасақтау:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен.
  18. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) «Азаматтарды бастапқы əскери даярлау» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 

жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы» жəне 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 

кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 

бағаланған кезде.

 7-параграф. Азаматтарды өтеусіз негізде əскери-техникалық
мектептерде даярлау

  19. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда 
(бөлімдерде) азаматтарды Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
əскери-техникалық мектептерінде (бұдан əрі – ҚР ҚМ ƏТМ) өтеусіз негізде 
даярлау мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады:

 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жос пар-

ланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқын далады. 

Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге 
бағытталған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) ҚР ҚМ ƏТМ-да оқыту үшін кандидаттарды іріктеу жоспарын орындау:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 3) ƏТМ-ны бітіргендер (жіберілгендер қатарынан) азаматтар саны:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 4) ҚР ҚМ ƏТМ-да оқуды аяқтағандар қатарынан əскери қызметке 

шақырылғандар саны:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен.
  20. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде, басқармаларда (бөлім-

дерде) «Азаматтарды ҚР ҚМ ƏТМ-да даярлау» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – бірінші өлшемшарт «өте жақсы» жəне «жақсы», қалғандары 

«өте жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – бірінші өлшемшарт «өте жақсы» жəне «жақсы», қалғандары 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 

кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 

бағаланған кезде.

 8-параграф. Əскерге шақыру ресурстарын есепке алу
  21. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде əскерге шақыру ресур-

старын есепке алу мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады:
 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Жос-

парланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқындала-
ды. Жоспар ланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге бағыт-
талған;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзетулер 
уақтылы енгізілмейді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланған іс-шараларды 
уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды;

 2) əскери есепте тұрған əскерге шақырылушылар əскерге шақырылу-
шыларды электрондық есепке алуға енгізілді:

 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 3) əскерге шақырылушыларды электрондық есепке алуды толтырудың 

бастапқы нысандарында жол берілген қателер саны мыналарды құрайды 
жəне бағаланады:

 «өте жақсы» – 0 %;
 «жақсы» – 5 %;
 «қанағаттанарлық» – 10 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 10 %-тен астам.
  22. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде «Əскерге шақыру 

ресурстарын есепке алу» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 

жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы» жəне 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 

кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 

бағаланған кезде.
  23. Қорғаныс істері жөніндегі басқармаларда (бөлімдерде) əскерге шақыру 

ресурстарын есепке алу мынадай өлшемшарттар бойынша бағаланады:
 1) құжаттарды толық жəне сапалы орындау:
 «өте жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. 

Жоспарланған міндеттер мен қызметті талдаудың өзара байланысы айқын-
далады. Жоспарланатын іс-шаралар қойылған міндеттерді уақтылы шешуге 
бағытталған. Жеке істер картотекасын жасау, əскерге шақырылушыларды 
іздеу жұмысы, сондай-ақ əскерге шақырылушыларды əскери есепке қою жəне 
одан шығару Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 
қаңтардағы № 28 бұйрығымен бекітілген Əскери міндеттілер мен əскерге 
шақырылушыларды əскери есепке алу қағидаларына (бұдан əрі – Əскери 
есепке алу қағидалары) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2017 жылғы 10 наурызда № 14881 болып тіркелген) сəйкес келеді;

 «жақсы» – жоспарлау құжаттары əзірленген жəне қолда бар. Қойылған 
міндеттерге қол жеткізуге бағытталған жоспарланатын іс-шараларға түзету-
лер уақтылы енгізілмейді. Жеке істер картотекасын жасау, əскерге шақырылу-
шыларды іздеу жұмысы, сондай-ақ əскерге шақырылушыларды əскери есепке 
қою жəне одан шығару Əскери есепке алу қағидаларына сəйкес келеді;

 «қанағаттанарлық» – жоспарлау құжаттары жоспарланатын іс-шара-
ларды уақтылы жəне сапалы орындауды қамтамасыз етпейді. Жеке істер 
картотекасын жасау, əскерге шақырылушыларды іздеу жұмысы, сондай-ақ 
əскерге шақырылушыларды əскери есепке қою жəне одан шығару Əскери 
есепке алу қағидаларына сəйкес келмейді;

 «қанағаттанарлықсыз» – ағымдағы қызметті ұйымдастыруды регламент-
тейтін жоспарлау құжаттамасы жоқ. Қойылған міндеттерді уақтылы жəне 
сапалы орындауға бақылау жүзеге асырылмайды. Жеке істер картотекасын 
жасау, əскерге шақырылушыларды іздеу жұмысы, сондай-ақ əскерге 
шақырылушыларды əскери есепке қою жəне одан шығару Əскери есепке алу 
қағидаларына сəйкес келмейді;

 2) картотекадағы əскерге шақырылушылар жеке істері санының 
қозғалысты есепке алу журналымен, əліпбилік кітаптармен жəне əскерге 
шақырылушыларды электрондық есепке алумен сəйкес келуі:

 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 90 %;
 «қанағаттанарлық» – 80 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 80 %-тен төмен;
 3) əскери есепте тұратын əскерге шақырылушылар əскерге шақырылушы-

ларды электрондық есепке алуға енгізілді:
 «өте жақсы» – 100 %;
 «жақсы» – 95 %;
 «қанағаттанарлық» – 90 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 90 %-тен төмен;
 4) əскерге шақырылушыларды электрондық есепке алуды толтырудың 

бастапқы нысандарында жол берілген қателер саны:
 «өте жақсы» – 0 %;
 «жақсы» – 5 %;
 «қанағаттанарлық» – 10 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 10 %-тен астам;
 5) əскерге шақырылушыларды электрондық есепке алу деректерінің 

əскерге шақырылушылардың жеке істері деректерінен айырмашылығы мы-
наларды құрайды жəне бағаланады (кемінде 20 жеке іс есебінен ішінара са-
лыстырып тексеру жүргізу кезінде):
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 «өте жақсы» – 0 %;
 «жақсы» – 10 %;
 «қанағаттанарлық» – 15 %;
 «қанағаттанарлықсыз» – 15 %-тен астам.
  24. Қорғаныс істері жөніндегі басқармаларда (бөлімдерде) «Əскерге 

шақыру ресурстарын есепке алу» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – екінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 

жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – екінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы» жəне 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлық» деп бағаланған 

кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп баға-

ланған кезде.
  25. «Есепке алу-əскерге шақыру жұмысы» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – бірден үшке дейінгі өлшемшарттар «жақсы», қалғандары 

«өте жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – бірден үшке дейінгі өлшемшарттар «қанағаттанарлық», 

қалғандары «өте жақсы» жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп бағалан-

ған кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – екі жəне одан көп өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» 

деп бағаланған кезде.

 3-тарау. Қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйін бағалау
  26. Қаржы-шаруашылық қызмет мынадай өлшемшарттар бойынша 

бағаланады:
 1) ақшалай ризықты жəне жалақыны, сондай-ақ басқа да ақшалай төлем-

дерді есептеу үшін қажетті құжаттарды орындау мынадай болып бағаланады:
 «өте жақсы» – құжаттар сапалы жəне мерзімінде пысықталады, жеке 

құрамға ақшалай ризықты, жалақы мен басқа да ақшалай төлемдерді есептеу 
жəне аудару дұрыс жəне уақтылы жүргізіледі, артық жəне кем төлеу фактілері 
жоқ;

 «жақсы» – құжаттар сапалы жəне мерзімінде пысықталады, жеке құрамға 
ақшалай ризықты, жалақы мен басқа да ақшалай төлемдерді есептеу жəне 
аудару дұрыс жəне уақтылы жүргізіледі, болмашы қателер бар, артық жəне 
кем төлеу фактілері жоқ;

 «қанағаттанарлық» – құжаттар сапалы пысықталмайды, жеке құрамға 
ақшалай төлемдерді есептеу кезіндегі есептерде қателіктерге жол берілген, 
жеке құрамға ақшалай төлемдерді артық жəне кем төлеу фактілері бар;

 «қанағаттанарлықсыз» – құжаттар сапалы пысықталмайды, жеке құрамға 
ақшалай төлемдерді есептеу кезіндегі есептерде белгілі бір қателіктерге 
бірнеше рет жол берілген, төлемдер уақтылы жүргізілмейді, жеке құрамға 
ақшалай төлемдерді артық жəне кем төлеу фактілері бар;

 2) шарттық қызметті ұйымдастырудың жай-күйі мынадай болып баға-
ланады:

 «өте жақсы» – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды 
жүзеге асыру қағидаларына (бұдан əрі – Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
қағидалары) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 
жылғы 28 желтоқсанда № 12590 болып тіркелген) сəйкес тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен шарттар уақтылы жəне сапалы 
жасалады жəне орындалады, шарт талаптарына сəйкес барлық құжаттар қоса 
берілген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 
2011 жылғы 2 тамыздағы № 390 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелер 
үшін бухгалтерлік құжаттама нысандарының альбомына сəйкес (бұдан əрі 
– Нысандар альбомы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2011 жылғы 15 тамызда № 7126 болып тіркелген) № 6 мемориалдық 
ордерде шарттық қызмет жөніндегі операциялар уақтылы көрсетіледі, ақша 
қаражатын мақсатты пайдаланбау фактілері анықталмаған, шарттарды есепке 
алу журналы белгіленген тəртіппен жүргізіледі;

 «жақсы» – Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сəйкес 
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен шарттар 
жасалады жəне орындалады, шарт талаптарына сəйкес барлық құжаттар қоса 
берілген, Нысандар альбомына сəйкес № 6 мемориалдық ордерде шарттық 
қызмет жөніндегі операциялар уақтылы көрсетіледі, ақша қаражатын мақсатты 
пайдаланбау фактілері анықталмаған, шарттарды есепке алу журналында 
түзету фактілері бар;

 «қанағаттанарлық» – Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 
сəйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен 
шарттар жасалады жəне орындалады, шарттар бойынша уақтылы төлемеу, 
Нысандар альбомына сəйкес № 6 мемориалдық ордерде шарттық қызмет 
жөніндегі операцияларды уақтылы көрсетпеу фактілері бар, ақша қаражатын 
мақсатты пайдаланбау фактілері анықталмаған, шарттарды есепке алу 
журналы белгіленген тəртіппен жүргізіледі;

 «қанағаттанарлықсыз» – тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызмет-
терді жеткізушілермен шарттар уақтылы жасалмайды немесе Мемлекеттік 
сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бұзумен жасалады, шарт талаптарына 
сəйкес уақтылы төлемеу фактілері бар, Нысандар альбомына сəйкес № 6 
мемориалдық ордерде шарттық қызмет жөніндегі операциялар уақтылы немесе 
сапалы көрсетілмейді, ақша қаражатын мақсатты пайдаланбау фактілері 
анықталған, шарттарды есепке алу журналы жүргізілмейді;

 3) материалдық құралдарды есепке алудың жай-күйі мынадай болып 
бағаланады:

 «өте жақсы» – есепке алу кітаптары басталған жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен 
бекітілген Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларына (бұдан əрі – Бухгалтерлік 
есепті жүргізу қағидалары) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2011 жылғы 15 тамызда № 10954 болып тіркелген) сəйкес жүргізіледі, 
мүлік пен материалдық құралдар ақаусыз жай-күйде, белгіленген мерзімі өткен 
жəне жарамсыз жай-күйге келген мүлікті есептен шығару уақтылы жүргізіледі, 
мүлікті салыстырып тексеру уақтылы жүргізіледі, жетіспеушіліктер мен 
артықшылықтар фактілері анықталмаған, кабинеттегі мүлік тізімдемесі нақты 
қолда барына сəйкес келеді, барлық материалдық жауапты адамдармен толық 
материалдық жауапкершілік туралы шарттар жасалған, тауар-материалдық 
құндылықтарды түгендеу уақтылы жүргізіледі, материалдық жауапты адамдар 
қаржы қызметіне материалдық есеп берулерді сапалы жəне уақтылы ұсынады;

 «жақсы» – есепке алу кітаптары басталған жəне Бухгалтерлік есепті 
жүргізу қағидаларына сəйкес жүргізіледі, мүлік пен материалдық құралдар 
ақаусыз жай-күйде, жарамсыз жай-күйге келген мүлікті есептен шығару 
уақтылы жүргізіледі, мүлікті ұқыпсыз пайдалану жағдайлары бар; мүлікті 
салыстырып тексеру белгіленген мерзімдерде жүргізіледі, мүліктің жетіспеу 
фактілері анықталмаған, кабинеттегі мүлік тізімдемесі нақты қолда барына 
сəйкес келеді, барлық материалдық жауапты адамдармен толық материалдық 
жауапкершілік туралы шарттар жасалған, тауар-материалдық құндылықтарды 
түгендеу уақтылы жүргізіледі, материалдық жауапты адамдар қаржы қызметіне 
материалдық есеп берулерді сапалы жəне уақтылы ұсынады;

 «қанағаттанарлық» – есепке алу кітаптары басталған, бірақ Бухгалтерлік 
есепті жүргізу қағидаларын бұзумен жүргізіледі, мүлік ұқыпсыз пайдаланылады, 
жарамсыз жай-күйге келген мүлікті есептен шығару жəне салыстырып тексеру 
мерзімін бұзумен жүргізіледі, мүліктің жетіспеу фактілері анықталмаған, 
кабинеттегі мүлік тізімдемесі нақты қолда барына сəйкес келеді, барлық 
материалдық жауапты адамдармен толық материалдық жауапкершілік туралы 
шарттар жасалмаған, тауар-материалдық құндылықтарды түгендеу уақтылы 
жүргізілмейді, материалдық жауапты адамдар қаржы қызметіне материалдық 
есеп берулерді сапалы жасамайды жəне ұсынбайды;

 «қанағаттанарлықсыз» – мүлікті есепке алу ұйымдастырылмаған, есепке 
алу кітаптары жүргізілмейді, материалдық құралдардың жетіспеушіліктері 
мен артықшылықтары жағдайлары анықталған, бағаланбаған мүлік бар, 
жарамсыз жай-күйге келген мүлікті есептен шығару жəне салыстырып тексеру 
жүргізілмейді, кабинеттегі мүлік тізімдемесі нақты қолда барына сəйкес келмейді, 
материалдық жауапты адамдармен толық материалдық жауапкершілік 
туралы шарттар жасалмаған, тауар-материалдық құндылықтарды түгендеу 
жүргізілмейді, материалдық жауапты адамдар қаржы қызметіне материалдық 
есеп берулерді ұсынбайды;

 4) жоғары тұрған штабқа, бақылау жəне жабдықталым органдарына қаржы 

жұмысы жөніндегі есеп берулер мен мəліметтерді уақтылы жəне сапалы ұсыну 
мынадай болып бағаланады:

 «өте жақсы» – қаржы жұмысы жөніндегі есеп берулер мен мəліметтер 
сапалы пысықталады жəне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас 
штабының Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментіне, бақылау 
жəне жабдықталым органдарына уақтылы ұсынылады, жеткізілімдерді уақтылы 
ұсынбау фактілері анықталмаған;

 «жақсы» – қаржы жұмысы жөніндегі есеп берулер мен мəліметтер сапалы 
пысықталады жəне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментіне, бақылау жəне 
жабдықталым органдарына уақтылы, бірақ белгілі бір қателермен ұсынылады;

 «қанағаттанарлық» – құжаттар негізінен сапалы пысықталады, белгілі 
бір қателер бар. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментіне, бақылау жəне 
жабдықталым органдарына қаржы жұмысы жөніндегі есеп берулер мен 
мəліметтерді кешіктіріп ұсынуға жол берілген;

 «қанағаттанарлықсыз» – құжаттар сапалы пысықталмайды; есеп беру-
лерде жүйелі қателерге жол берілген, қаржы жұмысы жөніндегі есеп берулер 
мен мəліметтер Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментіне, бақылау жəне 
жабдықталым органдарына уақтылы ұсынылмайды.

  27. Қорғаныс істері жөніндегі басқармалар (бөлімдер) бағаланбайды, 
өйткені дербес қаржы қызметін жүргізбейді жəне қорғаныс істері жөніндегі де-
партаментте қаржылық жабдықталымда тұрады.

  28. «Қаржы-шаруашылық қызмет» өлшемшарты үшін бағалау:
 «өте жақсы» – бірінші өлшемшарт «өте жақсы», қалғандары «өте жақсы» 

жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «жақсы» – бірінші өлшемшарт «жақсы», қалғандары «өте жақсы» жəне 

«жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлық» – екі өлшемшарт «қанағаттанарлық», қалғандары «өте 

жақсы» жəне «жақсы» деп бағаланған кезде;
 «қанағаттанарлықсыз» – бір өлшемшарт «қанағаттанарлықсыз» деп 

бағаланған кезде.

 4-тарау. Қызметтік істердің жай-күйін бағалау
  29. Жергілікті əскери басқару органдары қызметтік істерінің жай-күйі мы-

надай болып бағаланады:
 «өте жақсы» – қорғаныс істері жөніндегі департамент жəне «өте жақсы» 

жəне «жақсы» деп бағаланатын бағынысты қорғаныс істері жөніндегі 
басқармалар мен бөлімдердің кемінде 70 %-і, бұл ретте «жұмылдыру əзірлігі» 
өлшемшарты үшін «өте жақсы» деп бағаланса;

 «жақсы» – қорғаныс істері жөніндегі департамент жəне «өте жақсы» жəне 
«жақсы» деп бағаланатын бағынысты қорғаныс істері жөніндегі басқармалар 
мен бөлімдердің 70 %-і, бұл ретте «жұмылдыру əзірлігі» өлшемшарты үшін 
«жақсы» деп бағаланса;

 «қанағаттанарлық» – қорғаныс істері жөніндегі департамент жəне «жақсы» 
жəне «қанағаттанарлық» деп бағаланатын бағынысты қорғаныс істері жөніндегі 
басқармалар мен бөлімдердің 70 %-і, бұл ретте «жұмылдыру əзірлігі» 
өлшемшарты үшін «қанағаттанарлық» деп бағаланса;

 «қанағаттанарлықсыз» – қорғаныс істері жөніндегі департамент жəне 
«қанағаттанарлықсыз» деп бағаланатын бағынысты қорғаныс істері жөніндегі 
басқармалар мен бөлімдердің 30 %-тен астамы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы       
6 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18800 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр     №292     Нұр-Сұлтан қаласы

«Психологиялық және әлеуметтік жұмыс» кәсіптік 
стандартын бекіту туралы

 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
117-бабының 2-1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған «Психологиялық жəне əлеуметтік жұмыс» кəсіптік 
стандарты бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту жəне болжамдау департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілернің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

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

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Е.Ж.Жылқы-
баевқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі Б.САПАРБАЕВ

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 292 бұйрығымен бекітілді

 «Психологиялық жəне əлеуметтік жұмыс» кəсіптік стандарты

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Психологиялық жəне əлеуметтік жұмыс» кəсіптік стандарты біліктілік 

жəне құзыреттілік деңгейіне талаптарын, еңбектің мазмұнын, сапасы мен 
жағдайларын анықтау үшін арналған жəне мемлекеттік заңды тұлғалар 
көрсететін қызметтерде қолданылады.

 Бұл кəсіптік стандарт білім беру бағдарламарын құруға, оның ішінде 
кадрларды басқару саласында кəсіпорындарда персоналды оқыту, білім беру 
мекемелерінің қызметкерлері мен түлектерін сертификаттау, кең ауқымды 
міндеттерді шешу үшін мүмкіндік береді.

  2. Осы Кəсіптік стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар 
қолданылады:

 1) арнаулы əлеуметтік қызметтер – өмірлік қиын жағдайда жүрген адамға 
(отбасына) туындаған əлеуметтік проблемаларды еңсеру үшін жағдайларды 
қамтамасыз ететін жəне оның қоғам өміріне қатысуына басқа азаматтармен 
тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған қызметтер кешені;

 2) пробация (əлеуметке қосу) – санаттары заңмен айқындалған адам-
дардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу үшін олардың 
мінез-құлқын түзеуге бағытталған бақылау жəне əлеуметтік-құқықтық сипаттағы 
қызмет түрлері мен жеке айқындалатын шаралар жүйесі; 

 3) əлеуметтік жұмыс – жекелеген отбасыларға, отбасыларға бұзылған 
немесе жоғалған функцияларын, олардың толық əлеуметтік жұмыс істеуіне 
кедергі келтіретін олардың əлеуметтік құқықтары мен өтемақы кепілдіктерін 
əске асыруда көмек көрсету бойынша қызмет;

 4) əлеуметтік қызметкер – арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсететін 

жəне (немесе) арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау мен 
айқындауды жүзеге асыратын, белгіленген талаптарға сəйкес келетін қажетті 
біліктілігі бар қызметкер; 

 5) біліктілік – қызметкердің біліктілік даярлығының деңгейі, жұмыс күр-
де лілігі денгейін анықтау үшін қажет білімінің, икемділігі мен дағдыларының 
болуы;

 6) біліктілік деңгейі – күрделіліктің параметрлері бойынша стандартты 
емес еңбек əрекеттерімен, жауапкершілігімен жəне тəуелсіздігімен саралана-
тын қызметкердің даярлық деңгейі мен құзыреттілігіне қойылатын талаптар 
жиынтығы;

 7) білім – білім алу жəне жеке тəжірибесі арқылы ақпаратты меңгерудің 
нəтижесі, оқу немесе жұмыс саласына қатысты фактілер, қағидалар, теория 
жəне практика жиынтығы; бағалануы тиіс біліктілік құрамдас бөлігі;

 8) дағдылары – жұмыс орнында жəне күнделікті өмірінде белгіленген интел-
лектуалды жəне физикалық əрекеттерді орындау қабілеттігін сипаттайтын оқу 
немесе белгілі зерттеулер мен жұмыстарды жүргізу арқылы дамитын қасиет;

 9) еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше міндеттерін 
шешуге бағытталған өзара байланыстағы əрекеттер жиынтығы;

 10) икемділік – əрекеттерді іске асыру жəне проблемаларды шешу үшін 
(логикалық, интуитивті, шығармашылық жəне практикалық ойлауды қолдану) 
білімді қолдану жəне құзыреттілігін көрсету қабілеттілігі;

 11) кəсіп – қызметкердің біліктілік даярлығының деңгейі, жұмыс күрделілігі 
денгейін анықтау үшін қажет білімінің, икемділігі мен дағдыларының болуы;

 12) кəсіптік кіші топ – еңбек функцияларының толық жиынтығымен құрылған 
жəне құзыреттерді орындау үшін қажетті кəсіптер жиынтығы;

 13) кəсіптік топ – жалпы интеграциялық негізі бар (ұқсас жəне жақын 
тағайындаулар, объектілер, технологиялар, оның ішінде еңбек құралдары) 
жəне оларды орындау үшін еңбек функциялары мен құзыреттілігінің ұқсас 
жиынтығын көздейтін кəсіби кіші топтар жиынтығы;

 14) кемтар баланы оңалтудың жеке бағдарламасы (кейс-менеджмент) 
- баланың соматикалық жай-күйі деңгейінің болжамын, психикалық-дене 
төзімділігін, отбасының əлеуметтік мəртебесі мен əлеуметтік инфрақұрылым 
мүмкіндіктерін ескере отырып, оның қажеттіліктерінің құрылымына, ден 
қоятын мəселелерінің шеңберіне, құштарлықтарының деңгейіне сəйкес 
баланың тұрмыстық, қоғамдық, кəсіби қызметке қабілетін қалпына келтіруге 
бағытталған медициналық, психологиялық, педагогикалық жəне əлеуметтік 
іс-шаралар тізбесі;

 15) құзырет – қызметкердің кəсіптік жəне еңбек қызметінде білімін, 
икемділіктер мен дағдыларын пайдалану қабілеттілігі;

 16) медициналық-əлеуметтік көмек – тізбесін уəкілетті орган белгілейтін 
əлеуметтік маңызды аурулары бар азаматтарға көрсетілетін медициналық 
жəне əлеуметтік-психологиялық көмек;

 17) медициналық-əлеуметтік сараптау – ағза функцияларының тұрақты 
бұзылуына байланысты, оңалтуды ескере отырып, тіршілік əрекеттің шектелуін 
бағалаудың негізінде куəландырылған адамдардың əлеуметтік қорғау 
шараларындағы қажеттілігін анықтау;

 18) салалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік деңгейлердің 
құрылымдалған сипаты.

  3. Осы Кəсіптік стандартта мынадай қысқартулар қолданылады:
 1) АМƏК – алғашқы медициналық-əлеуметтік көмек;
 2) БА – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек 

кодексінің 16 тармағының 16-2) тармақшасына сəйкес əзірленіп жəне бекітілген 
Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер лауазымдарының 
біліктілік анықтамалығы;

 3) МƏС – медициналық-əлеуметтік сараптама;
 4) МƏСК – медициналық-əлеуметтік сараптамалық комиссиясы;
 5) СБШ – салалық біліктілік шеңбері;
 6) ҰБШ – ұлттық біліктілік шеңбері.

 2-тарау. Кəсіптік стандарттың паспорты
  4. Кəсіптік стандарттың атауы: «Психологиялық жəне əлеуметтік жұмыс».
  5. Кəсіптік стандартты əзірлеу мақсаты: қызметкерлердің біліміне, икемді-

лігіне, дағдыларына жəне жеке құзыреттілігіне сəйкес келетін талаптардың 
еңбек функцияларының жүйелі жəне құрылымданған сипаттамларын кəсібі 
бойынша көрсету. 

  6. Кəсіптік стандарттың қысқаша сипаттамасы: 
 Психологиялық жəне əлеуметтік жұмыс мыналарды көздейтін кəсіптік 

қызметті қарайды:
 қоғамдағы адам өміріне, қалыпты əлеуметтік жұмыс істеу үшін көмектесу 

жəне лайықты жағдай жасау;
 өмірлік қиын жағдайға тап болған адамға, отбасына, мұқтаж жандардың 

əртүрлі топтарына көмек көрсету;
 қоғамның, топтың немесе жеке адамның əлеуметтік, психоменталдық 

байланыстарын қалпына келтіру жəне сақтау ;
 əлеуметтік денсаулықты сақтау жəне оңалту мақсатында адамдардың қа-

жет тіліктері мен мүдделеріне сəйкес қоғамдағы ағымдағы процестерге əсер ету;
 əлеуметтік процестерді болжамдау, өткір əлеуметтік проблемалардың 

алдын алу жəне жою.
  7. Кəсіби топ:
 денсаулық сақтау саласындағы кəсіпқой - мамандар;
 құқық, гуманитарлық салалар жəне мəдениет саласындағы мамандар;
 заңгерлік, əлеуметтік қызметтер мен дін жөніндегі кəсіби көмекші 

қызметкерлер.
  8. Кəсіби топ бөлігі:
 психиатрия, психотерапия, наркология жəне медициналық психология 

саласындағы дəрігер;
 денсаулық сақтау саласындағы кəсіпқой - мамандар;
 психологтар;
 əлеуметтік жұмысты ұйымдастыру жəне жүргізу саласындағы кəсіпқой - 

мамандар.

 3-тарау. Кəсіптер карточкалары
  9. Кəсіптердің тізбесі:
 1) əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік қызметкер) – СБШ бой-

ынша біліктіліктің 4-6 деңгейлері;
 2) əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық қызмет 

көрсету) – СБШ бойынша біліктіліктің 4-5 деңгейлері;
 3) үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қызметкер – СБШ 

бойынша біліктіліктің 4-5 деңгейлері;
 4) арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау 

жөніндегі əлеуметтік қызметкер – СБШ бойынша біліктіліктің 6-деңгейі;
 5) əлеуметтік жұмыс жөніндегі супервизор – СБШ бойынша біліктіліктің 

7-деңгейі;
 6) медициналық – əлеуметтік сараптаманың сарапшысы - СБШ бойынша 

біліктіліктің 6-7 деңгейлері;
 7) медициналық – əлеуметтік сараптаманың дəрігері – СБШ бойынша 

біліктіліктің 6-7 деңгейі;
 8) медициналық-əлеуметтік сараптаманың медициналық тіркеушісі – СБШ 

бойынша біліктіліктің 4-5 деңгейі; 
 9) еңбек жəне ұйымдастырушылық психология саласындағы психолог – 

СБШ бойынша біліктіліктің 6-деңгейі;
 10) əлеуметтік психолог – СБШ бойынша біліктіліктің 6-деңгейі;
 11) пенитенциарлық жүйесінде сотталғандармен жұмыс істейтін əлеуметтік 

қызметкер (қылмыстық атқару жүйесі мекемесінің консультанты) – СБШ бой-
ынша біліктіліктің 6-7 деңгейі;

 12) əлеуметтік саладағы психолог-консультант – СБШ бойынша біліктіліктің 
6-деңгейі;

 13) əлеуметтік саладағы кеңесші психолог (сот) – СБШ бойынша 
біліктіліктің 6-7-деңгейі;

 14) мектептегі əлеуметтік педагог – СБШ бойынша біліктіліктің 5-6 - деңгейі;
 15) мектеп жасына дейінгі білім беру ұйымының əлеуметтік педагог– СБШ 

бойынша біліктіліктің 5-6 деңгейі;
 16) білімнің бастауыш деңгейіндегі педагог-психолог – СБШ бойынша 

біліктіліктің 5-6 деңгейі;
 17) мектеп психологы – СБШ бойынша біліктіліктің 6-7 деңгейі.

 Кəсіптер карточкалары осы кəсіптік стандартқа қосымшада көрсетіледі.
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(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

«Психологиялық жəне  əлеуметтік жұмыс» кəсіптік стандартына қосымша

 «Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 3412-008
Кəсіптің атауы Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік қызметкер)
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

4 (4.1, 4.2, 4.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыспен 
қамту ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгей

Біліктілігі орташа деңгейдегі маман: жоғары санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы 
орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық) білім жəне жұмыс өтілі 
бірінші санаттағы біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 3 жыл; бірінші 
санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық) білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы біліктілігі орташа деңгейдегі маман 
лауазымында кемінде 2 жыл; екінші санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік 
орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық) білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі 
орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 1 жыл; санаты жоқ: техникалық жəне 
кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық) білім, жұмыс 
өтіліне талап қойылмайды.

Кəсіптік білім деңгейі Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық білім

1-еңбек функция-
сы: Өмірдегі қиын 
жағдайға ұшыраған 
адамдарды 
(отбасын) анықтау, 
əлеуметтік 
нысаналы топтар 
бойынша бөлу

1-міндет: Жыл 
сайынғы халық 
санағының 
нəтижелері 
бойынша аумақтық 
бөлімшелердің 
ақпаратын жинау 
жəне өңдеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Өмірлік қиын жағдайдағы неме-
се соған жатқызылады деп болжанған адамдарды (отбасыны) 
аумақтық учаскелердің паспортынан іріктеп алу 2. Өмірлік қиын 
жағдайға ұшыраған адамдардың (отбасының) бастапқы (электрондық) 
дерекқорын құру, өзгерістерді уақтылы енгізу 3. Əлеуметтік қызмет 
көрсету үшін нысаналы топтарды құру: сəтсіз отбасылар (даулы, 
дағдарыстағы, проблемалы); аз қамтылған жəне əлеуметтік осал 
отбасылар, жұмыссыздар; ең төмен күнкөріс деңгейіндегі көп балалы 
жəне толық емес отбасылар (кедейлік шегінен шыққандар); егде 
адамдар, оның ішінде қартаюына жəне шалдыққан ауру салдарына 
байланысты өзін-өзі күтуге қабілетсіздер; психикалары бұзылған, 
онкологиялық ауруларға шалдыққан, АИТВ-инфекциялары бар 
пациенттер; АМƏК дəрігеріне жəне жедел жəрдем көмегіне жиі 
жүгінетін (айына 3 реттен артық) созылмалы ауруларға шалдыққан 
пациенттер; девиантты мінез-құлықтағы балалар мен сондай-ақ, 
суицидтік əрекеттен кейнгі адамдар; тұрмыстық зорлыққа ұшыраған 
адамдар; мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оның ішінде балалар; 
маргиналды топтар (есірткіге, алкогольге тəуелді, баспанасыздар, 
бостандықтан айыру орындарынан шыққандар жəне тағы басқа да 
топтар).
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: 2009 жылғы 8 
қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі - «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі). 
2015 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексі (бұдан əрі - Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі). 
2002 жылғы 11 шілдедегі «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі – «Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау тура-
лы» Заңы). 2005 жылғы 13 сəуірдегі «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы (бұдан əрі – «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» Заңы). 2008 жылғы 29 желтоқсандағы 
«Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы (бұдан əрі – «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Заңы. 
2. Халыққа əлеуметтік көмек көрсету түрлері мен нысандары. 3. 
Əлеуметтік көмек көрсетудің нысаналы топтарына адамдарды іріктеу 
өлшемшарты. 4. Жұмыс орнындағы қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау.

 2-міндет: Өмірлік 
қиын жағдайдағы 
адамдардың 
(отбасының) үйіне 
белсенді бару

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тиімді коммуникацияларды құру: 
жасөспірімдер мен азаматтардың (отбасылардың) ұлттық жəне 
өңірлік ерекшеліктерін жəне өмірлік жəне отбасылық, жас жəне 
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып клиентке оң көңіл-күйін 
қалыптастыру, өмірлік қиын жағдайларды жеңу үшін дұрыс қызмет 
көрсету, азаматтың əлеуметтік ортасымен тиімді қатынастар орна-
ту. 2. Үйге бару, қадағалау жəне көмек көрсету: патронаж жəне ауыр 
науқастарды, жалғыз басты қарттарды, мүгедектерді, мүмкіндіктері 
шектеулі адамдарды жəне өмірлік қиын жағдайдағы басқа адамдарды, 
əлеуметтік сүйемелдеу (аз қамтылған отбасылардағы, қолайсыз 
тұрғын үй-тұрмыс жағдайын, зиянды əдеттері бар ата-аналарымен 
бірге тұратын, қатыгездік қарау тəуекелі бар отбасындағы кəмелетке 
толмаған балалар); өзін-өзі күту, күнделікті өмірде жəне қоғамдық 
орындарда мінез-құлық, қарым-қатынас, өзін-өзі қамтамасыз ету 
жəне өзара қолдау дағдыларын қалыптастыру; өмірлік қиын жағдайға 
тап болған адамдарды (отбасыларды) үйде оңалту қызметін жүзеге 
асыру үшін медициналық, психологиялық жəне əлеуметтік-құқықтық 
білімдердің негіздеріне үйрету; пациенттерді медициналық-əлеуметтік 
сараптамаға, əлеуметтік орталықтар мен қызметтерге (қарттар мен 
мүгедектер үйіне, мектеп интернаттарына, бейімдеу жəне оңалту 
орталықтарына, арнаулы түзеу ұйымдарына) жіберу үшін құжаттарды 
ресімдеуде көмек көрсету. 3. Азаматты (отбасыны) əртүрлі түрдегі 
(əлеуметтік-психологиялық, əлеуметтік - педагогикалық, əлеуметтік 
- экономикалық, əлеуметтік - құқықтық, əлеуметтік - тұрмыстық, 
əлеуметтік - еңбек, əлеуметтік - мəдени) жəне əлеуметтік қызметтер 
көрсетудің жəне əлеуметтік қолдаудың жеке қажеттіліктерін анықтау 
жəне бағалау, басымдықтар мен көмек көрсету мерзімі бойын-
ша бөлу. 4. Клиентті нақты осы жағдайда көрсетілетін арнаулы 
əлеуметтік қызметтер туралы хабардар ету. 5. Клиентпен арнаулы 
əлеуметтік қызметтерді көрсетудің мерзімдерін, көлемі мен нысан-
дарын келісу. 6. Қажет болған жағдайда комиссиялық тексеру үшін 
көрсеткіштерді белгілейді, білікті маманның кеңес қабылдауына, 
əлеуметтік қызметкер шақырады (немесе маманның үйге белсенді 
баруын тағайындайды). 7. Адамның (отбасының) белсенді бару 
нəтижелері бойынша зерттеу хаттамасын толтыру (өмірлік қиын 
жағдайдағы туралы деректерді растау немесе тану). 8. Аумақтық 
бөлімішелерге белсенді барудың қорытындысы бойынша өмірлік 
қиын жағдайдағы адамдардың (отбасылардың) контингентін белгілеу, 
өмірлік қиын жағдайдағы жеке тұлғалар (отбасылар) бойынша 
Дерекқорын түзету.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік көмек көрсету үшін нысаналы топтардың 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың психологиясы жəне жас бойынша 
психологиясы жəне басқа санаттарының психологиясы. 2. Əлеуметтік 
жұмыстың этика негіздері (Кəсіптік этика кодексі) 3. Мүгедектікті 
анықтау тəртібі жəне құжаттамасы.

2-еңбек функция-
сы: Өмірлік қиын 
жағдайды жеңу 
немесе оның алдын 
алу үшін мұқтаж 
адамға (отбасына) 
қажетті арнаулы 
əлеуметтік қызметтің 
жеке көлемін жəне 
түрлерін анықтау 
жəне жəрдем 
көрсету
 

1-міндет: Адамды 
(отбасын) өмірлік 
қиын жағдайдағы 
ретінде тану үшін 
негіздеме

 

Икемділіктер мен дағдылар:
1. Əлеуметтік қызметтерді жəне əлеуметтік қолдау шарала-
рын алуға жүгінген немесе жіберілген азаматтардың пробле-
маларын куəландыратын құжаттарға бастапқы тексеру жүргізу 
жəне құжаттарды талдау. 2. Консультация жүргізетін əлеуметтік 
қызметкердің бастапқы қабылдауына адамды (отбасыны) өмірлік 
қиын жағдайдағы ретінде танудың негіздемесі үшін құжаттамалық 
деректер кешенін жеке тексерілу хаттамасын беру. 3. Өмірлік қиын 
жағдайдағы ретінде тануды негіздеу үшін азаматқа (отбасына) 
белсенді бару кезінде əлеуметтік қызметкердің (жағдайды жеке тек-
серу хаттамасы) адамның (отбасының) нақты жəне документалды 
дерек терін кешенді зерделеу жəне тексеру хаттамаларын толтыру. 
4.Жетіс пейтін құжаттарды немесе ақпаратты анықтау, қосымша тексе-
ру немесе ақпарат жинау үшін орындаушыға жіберу. 5. Өмірлік қиын 
жағдай дағы ретінде танылған адамдарды (отбасыларды) анықтау 
бойынша хаттамалардың есебін жүргізу, қайта анықталғандарды 
дерекқорға енгізу.

Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді əлеуметтік 
қорғау туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 
Заңы. «Ең төменгі əлеуметтік стандарттар жəне олардың кепілдіктері 
туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған

«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қазандағы № 634 қаулысы 
(бұдан əрі - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасы). «Денсаулық сақтау саласындағы арнайы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 
2009 жылғы 30 қазандағы № 630 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5917 болып тіркелген) 
(бұдан əрі - Денсаулық сақтау саласындағы арнайы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету стандарт). 2. Халықтың əлеуметтік тұрғыдан 
осал топтарының өзекті мəселелері. 3. Əлеуметтік қызметтің əдістері, 
технологиялары жəне құралдары. 4. Өмірлік қиын жағдайдағы 
ретінде тану əдістері. 5.Адамды (отбасын) өмірлік қиын жағдайда 
ретінде тану критерийлері. 6. Құжаттанудың негіздері, əлеуметтік 
қызметкердің өкілеттігіне жатқызылған есептемелерге, мерзімдеріне 
жəне ұсынылатын құжаттамалар сапасына қойылатын заманауи 
стандарттық талаптары.

2-міндет: 
Əлеуметтік-
тұрмыстық қызмет 
көрсету

Икемділіктер мен дағдылар:
1. Жетекшіліктегі адамның (отбасының) өмірлік жағдайына, 
əлеуметтік-тұрмыстық жағдайына əлеуметтік зерттеу жүргізу, 
əлеуметтік-тұрмыстық мəселелерді анықтау. 2. Жетекшіліктегі адам 
есебінен азық-түлік пен бастапқы қажетті тауарларды сатып алу-
ды жəне жеткізуді ұйымдастыру. 3. Тұрмыстық құралдарды пайда-
лану, тамақ дайындау, жинау, жеке гигиена бойынша жұмыстарды 
қауіпсіз жасау үшін жағдайларды жасау. 4. Жетекшіліктегі адамды: 
электр-, газ-, су есептеуші жабдықтарының көрсеткіштерін түсіру; 
тұрғын үй жəне коммуналдық төлемдеріне арналған түбіртектерді 
толтыру үйрету. Қажет болған уақытта төлеу кезінде, сондай-ақ 
ақауларды жоюды ұйымдастыруда көмек көрсету. 5. Отынмен жəне 
сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, ошақты қауіпсіз түрінде жағу, 
жетекшіліктегі адамның жекеменшігіндегі үйдің алдын тазалауды 
ұйымдастыру жəне қатысу. 6. Туыстары болмаған жағдайда не-
месе туыстары физикалық/психиқалық əлсіздікте болған жағдайда 
салттық қызметтерді ұйымдастыру жəне оларға қатысу. 7. Өмірлік 
қиын жағдайдағы ретінде танылған адамға (отбасына) тұрмысты 
ұйымдастыру бойынша жəне санитариялық-гигиеналық ережелері 
бойынша кеңес беру. 8. Өзі-өзіне қарау дағдыларын, тұрмыста жəне 
қоғамдық орындарында жүрісін, оңалту шараларын үйде жасау 
тəртібін қалыптастыру мақсатында өмірдің қиын жағдайындағы 
адамдарды (отбасыларын) үйрету.
Білуге тиіс: 1. Акмеология мен геронтопсихология негіздері. 
2. Мүгедектер психологиясының негіздері. 3. Үй шаруашылығын 
жүргізу негіздері (жұмысты ұйымдастыру, басымдықтарды бөлу, бюд-
жет қаражатын бөлу қағидаттары). 4. Тамақ дайындаудың қарапайым 
ережелері. 5. Тұрмыстық, тамақтану өнімдердің жəне адамның ги-
гиенасы негіздері. 6. Тұрмыстық құралдарды қауіпсіз пайдалану 
ережелері.

Жеке құзыреттерге 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоциялық бауырмалдық, командалық жұмыс, жауапкершілік, 
орындаушылық, риясыздық

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

5-деңгей Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

БА-мен байланысы Əлеуметтік 
қызметкер

«Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері лауазымда-
рының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
міндетін атқарушы 2017 жылғы 25 қазандағы № 360 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16057 
болып тіркелген) (бұдан əрі - Халықты əлеуметтік қорғау жəне 
жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары жəне басқа 
да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары).

 
«Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды  2635-3-001 
Кəсіптің атауы Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

5 (5.1, 5.2, 5.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйымда-
рының басшылары, 
мамандары жəне 
басқада қыз   метші-
лері лауа зым -
дарының үлгі лік 
біліктілік сипатта-
маларына сəйкес 
кəсіптер үшін 
біліктілік деңгейі.

Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман: жоғары санаттағы – жоғары (əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі жоғары 
деңгейдегі маман ретінде кемінде 3 жыл; бірінші санаттағы – жоғары (əлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы 
біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 2 жыл; екінші санаттағы – жоғары 
(əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі санаты 
жоқ біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 1 жыл; санаты жоқ: жоғары 
(əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды.

Кəсіптік білімі 
деңгейі:

Жоғары əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық білім

1-еңбек функция-
сы: Мұқтаж адамға 
(отбасына) өмірлік 
қиын жағдайды 
еңсеру неоның 
алдын алу үшін 
қажетті арнаулы 
əлеуметтік қызмет 
көрсету шараларын 
ұйымдастыру
 

1-міндет: 
Əлеуметтік-
тұрмыстық 
қызметтер көрсету
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Азаматтың өмірлік қиын 
жағдайын зерттеу, оның себептері мен сипаттамаларын 
белгілеу. 2. Мыналарда: əлеуметтік оңалтуға мұқтаж кəмелетке 
толмаған балаларды асырап алу, қамқорлыққа алу үшін 
отбасына орналастыруда; мүмкіндіктері шектеулі балалардың 
мамандандырылған балабақшаларда, мектептерде, мектеп 
интернаттарында, санаторийлерде, жазғы лагерьлерде болуы, оның 
ішінде кəсіптік білім алу мəселелерін шешуде; кітапханалық қызмет 
көрсетуде, медициналық-педагогикалық түзетуде, ата-аналарды 
мүгедек балалармен түзету жұмысының əдістері мен амалдарына 
үйретуде, оларды ұқсас проблемалары бар балалар ата-аналардың 
қоғамдық бірлестіктеріне тартуда; өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдардың əлеуметтік ортада салауатты өмір салты дағдыларын 
қалыптастыруда; волонтерлерді ауыр науқастарға, жалғыз басты 
қарттарға, мүгедектерге, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 
медициналық-əлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуге дайындауда 
жəне үйретуде, консультация беру жəне практикалық көмек көрсету. 
3. Тұрғылықты жер бойынша азаматтардың өмір сүру жағдайларын 
мониторингтеу (өмір сүру), өмірге жəне (немесе) денсаулығына қатер 
төндіретін жағдайға əкелетін себептерді анықтау арқылы өмірлік 
қиын жағдайдың пайда болу жағдайларын анықтау. 4. Аумақтық 
бөлімшелерде өмірлік қиын жағдайдағы контингентке жатқызылуы 
көзделген мұқтаж адамдарды (отбасыларын) белсенді баруын толық 
қамту бойынша əлеуметтік қызметкерлердің жұмысын үйлестіру. 
5.Əлеуметтік қызметкерлердің адамдарды (отбасыны) өмірлік қиын 
жағдайдағы деп танудың негізділігіне бақылау жүргізу жəне үйге 
белсенді барудың қорытындылары бойынша өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдардың (отбасылардың) деректер қорын түзету бойынша 
əлеуметтік қызметкерлерге нұсқаулар енгізу.
Білуге тиіс: 1. Қоғамдағы қатынастырдың қалыптасу ерекшеліктері; 
микроортаның түрлі салаларындағы экологиялық, демографиялық, 
əлеуметтік-педагогикалық, психологиялық-əлеуметтік сипаттамалары. 
2. Мамандандырылған балабақшаларға, мектептерге, мектеп - 
интернаттарға, санаторийлерге жəне жазғы лагерьлерге қабылдаудың 
түрлері мен шарттары. 3. Қоғамдық жəне отбасылық өмірдің этика-
сы, коммуникативтік дағдылардың қалыптасуы. 4. Салауатты өмір 
салтының қағидаттары.

 2-міндет: 
Əлеуметтік-
экономикалық 
қызмет көрсету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік-экономикалық жəне басқа 
да проблемаларды анықтау мақсатында əлеуметтік-экономикалық 
жағдайға диагностика жасау. 2. Қажетті əлеуметтік-экономикалық 
қызметтерге қол жеткізу мақсатында əлеуметтік-экономикалық 
патронажды жүргізу жəне кез келген көмекті көрсету (арнаулы 
дотацияларды, жүріп-тұру құралдарын, протездеу түрлерін 
жəне оңалтудың басқа техникалық құралдарын жəне т.б. алу 
үшін өтініштерді толтыру). 3. Өмірлік қиын жағдайдағы адамның 
(отбасының) əлеуметтік-экономикалық жағдайын зерделеу бойынша

(Жалғасы 24-бетте) 
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 əлеуметтік қызметкер ұсынған құжаттарды жəне хаттаманы зерт-
теу жолымен əлеуметтік-экономикалық жəне басқа да проблема-
лар ды анықтау мақсатында консультациялық қабылдау жəне əлеу-
меттік-экономикалық жағдайға диагностика жасау. 4. Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қорғау саласындағы 
мемлекеттік кепілдіктер (жеңілдіктерді, əлеуметтік төлемақыларды, 
жəрдемақыларды, өтемақыларды, алименттерді алу, тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту жəне басқа жеңілдіктер) туралы консультация 
беру жəне хабардар ету
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік қызметтің экономикалық негіздері. 2. Əлеу-
меттік қорғау саласындағы əлеуметтік мемлекеттік кепілдіктер 
жөніндегі мемлекеттік құжаттар (төлемдер, жеңілдіктер, жəрдем-
ақылар, өтемақылар, алименттер, тұрғын үй жағдайларын жақсарту).

3-міндет: 
Əлеуметтік-құқықтық 
қызметті көрсету
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Денсаулық сақтау саласындағы 
құқықтық, əлеуметтік-құқықтық, медициналық қызмет көрсету жəне 
пациенттердің құқықтарын қорғау мəселелері бойынша консультация 
беру. 2. Медициналық қызмет көрсету, денсаулық сақтау саласындағы 
əлеуметтік-құқықтық мəселелер бойынша əртүрлі құжаттарды жазуға 
жəне ресімдеуге көмек көрсету. 3. Денсаулық сақтау саласындағы 
халықтың құқықтық мəдениеті мен құқықтық сауаттылығын арт-
тыру жөнінде бағдарламалар мен іс-шараларды жүзеге асыруға 
қатысу. 4. Əлеуметтік, құқықтық жəне басқа да əлеуметтік маңызды 
мəселелерді шешуге бағытталған азаматтық бастамаларға қолдау 
көрсететін іс-шараларға қатысу. 5. Ұйымның/бөлімшенің əлеуметтік 
қызметкерлеріне жетекшілігіндегі адамда (отбасында) əлеуметтік-
құқықтық қызмет көрсету мəселелері мен жəрдемдесу шараларын 
анықтауда əдістемелік көмек көрсету.
Білуге тиіс: 1. Азаматтың, тұлғаның тұрғын үйге, жұмысқа, 
əлеуметтік қолдауға, медициналық жəрдемге, білім алуға, жеке 
басқа қол сұқпаушылыққа құқықтары. 2. Жеке тұлғаның тұрғын үйге, 
жұмысқа, əлеуметтік қолдауға, медициналық көмекке, білім алуға 
құқықтарын жүзеге асыру мақсатында құжаттарды ресімдеудің негізгі 
ережелері. 3. Нормативтік құқықтық актілер: 1995 жылғы 30 та-
мыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы (бұдан əрі - 
Қазақстан Республикасының Конституциясы). «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекс. 2011 жылғы 26 жел-
тоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексі (бұдан əрі - «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі). 
«Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді əлеуметтік қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. «Арнаулы əлеуметтік 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 4. Қазақстан 
Республикасында Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау ор-
гандары мен мекемелердің қызметін белгілейтін директивтік 
құжаттар: «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасы»; Денсаулық сақтау саласындағы арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету стандарттары.

4-міндет: 
Əлеуметтік-еңбек 
қызметін көрсету
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Консультациялық қабылдау жүргізу 
жəне тиімді жұмыс түрін анықтауға көмектесу. 2. Оңалтуіс-шараларын 
жүргізу үшін құжаттар пакетін дайындауға көмек көрсету (бірге жүру, 
реабилитолог пен өзара əрекет жасау). 3. МƏСК-дан жəне оңалту іс-
шараларынан өту кезінде көмек көрсету (құжаттар пакетін дайындау, 
бірге жүру, дəрігермен өзара əрекет ету). 4. Оңалтудың техникалық 
құралдарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға қатысу. 5. Мүгедек-
тің, қарт адамның денсаулығын қадағалау (температурасын, 
артериалды қан қысымын өлшеу). 6. Қарапайым медициналық проце-
дураларын орындау (дəрі-дəрмектерді қабылдауды қадағалау, қыша 
қағаздар мен компрестер салу, тамшыларды тамызу), санитариялық 
процедураларды жасау (төсек тартқан науқастың денесін сүрту, жуу, 
тырнақтары мен шашын алу, сақалын қыру). 7. Қажеттілігіне қарай 
парамедициналық процедуралар көлемінде алғашқы көмек көрсету, 
үйге дəрігерді немесе жедел медициналық жəрдемді шақырту. 8.Қарт-
тар мен мүгедектерге қамқорлық көрсету дағдыларын меңгеруде 
туыс қандарға консультация беру жəне үйрету. 9. Əлеуметтік–еңбек 
мəсе лелерін шешуге бағытталған азаматтық бастамаларды қолдау 
(волон терлерді іріктеу жəне оларды оқыту жөніндегі əлеуметтік 
қызметкерлердің əрекеттерін басқару өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдардың жұмысын ұйымдастыру бойынша нұсқама беру жəне 
тренингтер).
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. «Медициналық-
əлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген). 
2. Оңалтудың техникалық құралдарымен қамтамасыз ету жəне оңалту 
қызметтерін ұсынуды реттейтін нормативтік құқықтық актілердің негізгі 
қағидалары. 3. Үйдегі қарттар мен мүгедектерге күтім жасау қағи-
далары. 4. Дəрігерге дейінгі көмек көрсету қағидалары. 5. Дəрігермен 
тағайындаған медициналық процедураларын жасау қағидалары. 6. 
Мүгедектердің, қарттардың жеке гигиенасы ерекшеліктері.

5-міндет: 
Əлеуметтік-мəдени 
қызмет көрсету
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Үйде консультациялық қабылдау/
патронаж жүргізу жəне ыңғайлы əлеуметтік-мəдени қызметтердің 
түрін анықтауға көмек көрсету. 2. Өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдардың жеке ресурстары мен əлеуметтік ортасының 
шығармашылық ресурстарын жандандыру. 3. Өмірлік қиын 
жағдайдағы адамдардың, оның ішінде дайындалған волонтерлерді 
тарта отырып, бос уақытын ұйымдастыру. 4. Өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдарды қолжетімді мəдени шараларға қатысуға тарту, мəдени 
іс-шараларға еріп бару. 5. Көрсетілетін қызметті алушының жəне 
оның əлеуметтік ортасымен іс-шараларды үйлестіру. 6. Оқытылған 
еріктілер арасынан волонтерлерді іріктеу жолымен əлеуметтік-мəдени 
қызметтерді шешуге бағытталған азаматтық бастамаларды қолдау.
Білуге тиіс: 1. Мəдени даму мен мəдени іс-шаралардың қарапайым 
негіздері. 2. Интернет ресурстарын пайдаланудың негізгі қағидалары. 
3. Кітапхана əдебиеттерін пайдалану қағидалары. 4. Мүгедектер 
мен қарттардың əлеуметтік жəне мəдени іс-шараларға қатысу жəне 
қоғамдық көлікті пайдалану құқықтары. 5. Мүгедектердің көрмелерге, 
концерттерге, шоу-бағдарламаларға, жарнамалық акцияларға 
қатысуының қарапайым қағидалары мен құқықтары.

2-еңбек функ-
циясы: Денсаулық 
сақтау саласындағы 
арнаулы əлеуметтік 
қызметтер 
мəселелері 
бойынша 
консультациялық 
көмек көрсету (жеке 
немесе топтық, 
«сенім телефоны» 
бойынша)

1-міндет: «Сенім 
телефонымен» 
консультациялық 
көмек көрсету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Шағымданушыны құпия əңгімеге тар-
ту, шыдамдылықпен тыңдау жəне əдепті сұрақтар қою. 2. Зорлық - 
зомбылық, қатыгездік құрбандары жүгінген жағдайларда шұғыл ден 
қою. 3. Кезекші психологпен байланысу арқылы шұғыл психологиялық 
көмектің қол жетімділігі мен уақыттылығын қамтамасыз ету. 4. Əлеу-
меттік-құқықтық, медициналық-əлеуметтік, əлеуметтік-оңалту, əлеу-
меттік-еңбек жəне басқа да арнаулы əлеуметтік көмек көрсету түрлері 
жөнінде ақпараттық жəне консультациялық көмек көрсету. 5. Есірткеге 
тəуелді жəне ортақ тəуелді адамдарға психикалық белсенді заттар 
жөнінде консультация беру. 6. Абоненттердің сұрауларын толығымен 
қанағаттандыратын өзге де қызметтерге, ұйымдарға, мекемелер-
ге жіберу. 7. Өтініш берушілерді олардың туыстарымен кері байла-
ныс тетігін жүзеге асыру. 8. Жүйелік проблемаларды шешу жəне 
жанжалдардың шешімдерін табу мақсатында одан əрі бағдарламалық 
өңдеумен ақпаратты жинау жəне азаматтардың «сенім телефоны» 
бойынша барлық өтініштерін тіркеу, жағдайды талдау жəне ұсыныстар 
əзірлеу үшін ай сайын азаматтардың өтініштерінің динамикасына тал-
дау жүргізу
Білуге тиіс: 1. Жасаралық психология, мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың, есірткіге тəуелді жəне ортақ тəуелді адамдар мен басқа 
да нысаналы əлеуметтік топтар психологиясының базалық негіздері; 
2. Өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар проблемасының 
типологиясы (əлеуметтік, əлеуметтік-медициналық, əлеуметтік-
психологиялық, əлеуметтік-құқықтық). 3. Халыққа əлеуметтік қызмет 
көрсету түрлері мен нысандары. 4. Төтенше қызметтер арасындағы 
өзара əрекет ету қағидаттары.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоциялық ықыластылық,командалық жұмыс, жауапкершілік, 
орындаушылық, риясыздық

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

6-деңгей Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

БА-мен байланысы Əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман» кəсібінің карточкасы
Коды  2635-3-001 
Кəсіптің атауы: Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

6 (6.1, 6.2, 6.3)

Халықты 
əлеуметтік 
қорғау жəне 
жұмыспен қамту 
ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгей

Біліктілігі орташа деңгейдегі маман: жоғары санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы 
орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне 
жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 
3 жыл; бірінші санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы 
біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 2 жыл; екінші санат: техникалық 
жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, 
психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі орташа деңгейдегі маман 
лауазымында кемінде 1 жыл; санаты жоқ: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік 
орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды.

Кəсіптік білім 
деңгейі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, 
медициналық білім

1-еңбек функ-
циясы: Қолдау 
топтарын құру, 
тренингтерді өткізу, 
бастамашыл, өзара 
көмектесу жəне 
өзіне-өзі көмек 
көрсету топтармен 
жұмыс жасау

1-міндет: 
Əлеуметтік 
қызметкерлер-
мамандар 
бастамасымен 
өзара көмектесу 
жəне өзін-өзі 
қамтамасыз ету 
топтарын құру

Икемділіктер мен дағдылар:
1. Проблемасы бір адамдарда: «жалғызбасты аналарды» жəне мүгедек 
балалардың ата-анасын, мүгедектікке əкеліп соғатын нозологиясы бір 
науқастар тобын (қант диабеті, тыныс демікпесі); апаттарды бастан 
кешкендері («чернобыльшылар», «ауған жауынгерлері») жəне іріктеудің 
негізін құрайтын қағидаттар бойынша өзіне-өзі жəне өзара көмек көрсету 
тақырыптық топтарын қалыптастыру үшін өмірлік қиын жағдайда жүрген 
адамдардың дерекқоры бойынша іріктеу жасау. 2. Көшбасшыны іріктеу, 
топ жұмысының негізгі мақсатын, қағидаларын жəне əдістерін əзірлеуге 
көмектесу (дискуссия, психодрама, рөлдік ойындар, психогимнастика 
жəне жұмыстың басқа əдістері). 3. Ойындарға, тренингтерге нұсқаулықтар 
дайындау, жаттықтырушы/жетекші психолог, педагог-психолог ретінде 
тарту. 4. Бастамашы топтардың жұмысына жəрдемдесу. 5. Əлеуметтік 
проблемаларды шешуге бағытталған азаматтық бастамаларға қолдау 
көрсету бойынша іс-шараларға қатысу (оқыту-нұсқамалар мен тренингтер, 
қайырымдылықты тарту бойынша волонтерлерді іріктеу жəне əлеуметтік 
қызметкерлердің іс-қимылын басқару). 6. Өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдарға əлеуметтік-мəдени қызметтерді ұйымдастыру бойынша 
волонтерлерді оқытуда-нұсқамалар мен тренингтер бойынша ұйымның/
бөлімшенің əлеуметтік қызметкерлердің іс-қимылын басқару.
Білуге тиіс: 1. Нысаналы əлеуметтік топтар психологиясының негіздері. 2. 
Адамдарды топтарға ұйымдастырудың негіздері. 3. Қашықтықтан байла-
нысты ұйымдастыру негіздері. 4. Нысаналы белгілеу негіздері, нұсқауды 
қалыптастыру, топ жұмысын, мəдениет жəне жеке қарым-қатынас түрлерін 
ұйымдастыру. 5. Денсаулық саласындағы əлеуметтік қызметтерді бағалау 
критерийлері. 6. Денсаулық саласындағы əлеуметтік қызметкердің негізгі 
функционалдық міндеттері жəне олардың ерекшеліктері. 7. Əлеуметтік 
консультациялар жасау қағидаттары.

 2-міндет: 
Волонтерлерді 
қолдау топтарын 
құру бойынша 
жұмысты 
ұйымдастыру

Икемділіктері мен дағдылары: 1. Мүгедек балаларға, мүгедектерге, жалғыз 
басты қарттарға, жалғыз басты аналарға, жалғыз басты əкелерге жəне 
басқа топтарға қолдау көрсету үшін еріктілердің қатарындағы топтар. 2. 
Топқа мақсатты бағыттарды əзірлеуде, жұмыс əдістері мен көрсетілетін 
арнаулы əлеуметтік көмек түрлерін таңдауда əдістемелік көмек көрсету. 
3. Топ жұмысын орындауда практикалық көмек көрсету. 4. Белсенді бару 
мен патронаждар бойынша ұйым / бөлімнің əлеуметтік қызметкерлерінің 
қызметін үйлестіру
Білуге тиіс: 1. Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы 
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңы. 2. Нысаналы əлеуметтік топтардың 
типологиялық проблемаралары. 3. Нысаналы əлеуметтік топ қатарындағы 
адамдарға ерікті түрде көмек көрсетуді психологиялық мотивация 
негіздері. 4. Нысаналы əлеуметтік топ қатарындағы адамдармен жеке кез-
дескенде рұқсат етілетін ерікті көмектің түрлері мен көмегі. 5. Нысаналы 
əлеуметтік топ қатарындағы адамдардың ерітілермен жеке кездескендегі 
қауіпсіздік негіздері.

2-еңбек функ-
циясы: Қызмет 
кезіндегі мұқтаж 
азаматтарға 
(отбасыларға) 
арнаулы 
əлеуметтік қызмет 
көрсетудің сапасын 
жəне тиімділігін 
талдау, əлеуметтік 
жұмысты 
жақсарту жөнінде 
ұсыныстарды 
əзірлеу

1-міндет: 
Денсаулық 
сақтау саласын-
дағы арнаулы 
əлеуметтік 
қызметтері 
көрсету бойынша 
мониторингті 
ұйымдастыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қызмет индикаторларын статистикалық 
есепке алуды жəне өңдеуді жүргізу. 2. Конъюнктуралық есептер жасау мен 
деректерді талдау. 3. Ұйымда əлеуметтік жұмыстарды жақсарту жөнінде 
ұсыныстар əзірлеу.
Білуге тиіс:
1. Статистикалық есеп пен талдау негіздері. 2. Елімізде жəне əлемде 
əлеуметтік көмек көрсетудің озық жетістіктері.

2-міндет: 
Əлеуметтік 
қызметкерлерге 
əдістемелік 
көмек

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Ұйымның / бөлімшенің əлеуметтік 
қызметкерлеріне жетекшілік ететін адамның (отбасының) проблемала-
рын жəне əлеуметтік-экономикалық сипаттағы көмек көрсету шарала-
рын анықтау жөнінде əдістемелік көмек көрсету. 2. Ұйымның / бөлімшенің 
əлеуметтік қызметкерлеріне проблемаларды жəне əлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтерді көрсету шараларын анықтау жөнінде əдістемелік көмек 
көрсету. 3. МƏСК-ға құжаттар пакетін ресімдеу кезінде ұйымның / 
бөлімшенің əлеуметтік қызметкерлеріне проблемаларды жəне көмек 
көрсету шараларын анықтауда əдістемелік көмек көрсету. 4. Əлеуметтік 
қызметкерлерге өмірлік қиын жағдайдағы адамдардың жеке ресурста-
ры мен əлеуметтік ортасының шығармашылық ресурстарын анықтауда 
əдістемелік көмек көрсету.
Білуге тиіс:
1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне 
отбасы туралы» кодексі. «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. «Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 
Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Заңы. 2. Қазақстан 
Республикасында Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау орган-
дары мен мекемелердің қызметін белгілейтін директивтік құжаттар: 
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 
– 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы»; 
«Денсаулық сақтау саласындағы арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету 
стандарты; əлеуметтік жұмыс этикасының халықаралық кодексі жəне 
азаматтарға əлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөнінде өзге де 
нормативтік құжаттар.

3-еңбек функ-
циясы: Өмірлік 
қиын жағдайдаға 
тап болған 
адамдардың 
(қызмет 
тұтынушылардың) 
жағдайын 
сүйемелдеу (кейс-
менеджмент)

1-міндет: Өмірлік 
қиын жағдайдағы 
адамдардың 
жағдайын 
сүйемелдеу 
(кейс-
менеджмент)

Икемділіктер мен дағдылар:
1. Əлеуметтік сүйемелдеудің практикалық мақсаттарына жету жəне 
нақты проблемалық жағдайда клиенттер мен жергілікті қоғамдастықтың 
мүмкіндіктерін кеңейту үшін араласуды жүзеге асырады. 2. Отбасының 
(адам, бала) мұқтаждықтары мен қажеттіліктеріне бағалау жүргізу. 
3. Əлеу меттік тəуекелдерді болжамдау. 4. Жағдайға мониторинг пен 
бағалау жа сау жəне жүргізу жəне өзге институттарды тарту. 5. Клиенттің, 
оның қоршаған ортасының психологиялық, тұлғааралық, əлеуметтік про-
блемаларын шешу мақсатында мамандар мен қызметтердің іс-əрекетін 
үйлестіруді жүзеге асыру. 6. Эмоцияларды басқару. 7. Мүгедектігі бар ба-
ланы оңалтуға арналған (отбасылық жұмыс жоспары) жеке бағдарламаны 
жасау. 8. Əлеуметтік проблемаларды анықтау. 9. Коммуникативтік байла-
ныстарды орнату.
Білуге тиіс: 1. Коммуникациялар психологиясы. 2. Отбасымен жəне бала-
лармен əлеуметтік жұмыс жүргізу жөніндегі жеке оңалту бағдарламалары. 
3. Кейс-менеджменттің модельдері. 4. Консультация беру негіздері. 5. Мұк-
таждық пен қажеттіліктерді бағалау техникаларын. 6. Педагогика. 7. Бас-
қару жəне əкімшіліндіру.

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 
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Жеке құзырет-
теріне қойылатын 
талаптар

Коммуникация дағдылары, күйзеліске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу қабілеттілігі, 
жауапкершілік, орындаушылық, үлкен ақпаратпен жұмыс істеу икемділігі.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

7-деңгей Үйде əлеуметтік көмек көрсету бөлімінің (бөлімшенің) меңгерушісі. 
Əлеуметтік қорғау ұйымы құрамдас бөлігінің (бөлімі, секторы, тобы) 
басшысы.

БА-мен байланыс Үйде əлеуметтік 
көмек көрсету 
бөлімінің 
(бөлім  шенің) 
меңгерушісі. 
Əлеуметтік қорғау 
ұйымы құрамдас 
бөлігінің (бөлімі, 
секторы, тобы) 
басшысы

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері лауазымдарының 
үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық қызмет көрсету)» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 3412-008
Кəсіптің атауы Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық қызмет көрсету)
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

4 (4.1, 4.2, 4.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне 
жұмыспен қамту 
ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгей

Біліктілігі орташа деңгейдегі маман: жоғары санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы 
орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне 
жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 
3 жыл; бірінші санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы 
біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 2 жыл; екінші санат: техникалық 
жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, 
психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі орташа деңгейдегі маман 
лауазымында кемінде 1 жыл; санаты жоқ: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік 
орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды.

Кəсіптік білімнің 
деңгейі:

Техникалық жəне кəсіптік əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық білім

1-еңбек функциясы: 
Əлеуметтік қызмет 
көрсету ұйымдары 
клиенттеріне 
əлеуметтік-
медициналық 
қызмет көрсету

1-міндет: 
Медициналық 
көмекке жатқызылған 
клиенттердің 
денсаулығын 
патронаттық жəне 
динамикалық бақылау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Медициналық жəрдемге дейінгі 
алғашқы көмек көрсету. 2. Дəрігердің тағайындауы бойынша 
медициналық процедураларды орындауға көмектесу (медициналық 
процедураларды орындау үшін тиісті маманды шақырту), дəрігер 
тағайындаған дəрі-дəрмектерді уақтылы қабылдауды қадағалау. 
3. Жеке гигиенаны сақтауға жəрдемдесу
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. «Ең 
төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың кепілдіктері туралы» 
2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы. 
«Медициналық білімі жоқ тұлғаларды (парамедиктерді) дəрегерге 
дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша даярлау ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2009 жылғы 19 қарашадағы № 753 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5937 болып тіркелген). 
2. Қарттар мен мүгедектерге күтім жасау қағидалары.

2-еңбек функ-
циясы: Арнаулы 
медициналық-
əлеуметтік 
қызметтерді 
көрсету (түрлі 
санаттарға)

1-міндет: Маман 
тағайындаған 
медициналық 
жəне əлеуметтік 
процедураларын 
жасауға жəрдемдесу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Мүгедекті (мүгедек баланы) 
оңалтдың жеке бағдарламасы негізінде оңалту іс-шараларының 
кешенін ұйымдастыру. 2. Медициналық процедураларды орындау 
үшін тиісті маманды шақыру. 3. Клиентті ауруханаға жатқызу үшін 
қажетті құжаттарды ресімдеуге көмектесу, осы мекемелерге жатқызу 
мақсатында клиентпен бірге стационарлық медициналық мекеме-
лерге еріп бару.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы»Заңы. «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 2. Халыққа əлеуметтік қызмет 
көрсету түрлері мен нысандары. 3. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік 
техникасы мен еңбекті қорғау туралы нормалары.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Коммуникация дағдылары, күйзеліске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу қабілеттілігі, 
жауапкершілік, орындаушылық, үлкен ақпаратпен жұмыс істеу икемділігі.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

5-деңгей Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық 
қызмет көрсету)

БА-мен байланыс Психоневрология 
ауруларына шалдық-
қан 18 жастан артық 
мүгедектерге жəне 
кемтар балаларға 
күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық қызмет көрсету)» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2635-3-001
Кəсіптің атауы Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман (əлеуметтік-медициналық қызмет көрсету)
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

5 (5.1, 5.2, 5.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне 
жұмыспен қамту 
ұйымдарының бас-
шылары, маман-
дары жəне басқа 
да қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамалырана 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман: жоғары санат – жоғары əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық, психологиялық білім жəне жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі жоғары 
деңгейдегі маман ретінде кемінде 3 жыл; бірінші санат – жоғары əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық, психологиялық білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы біліктілігі жоғары 
деңгейдегі маман ретінде кемінде 2 жыл; екінші санат – жоғары əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық, психологиялық білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі жоғары деңгейдегі 
маман ретінде кемінде 1 жыл; санаты жоқ: жоғары əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, 
психологиялық білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды

1-еңбек функ-
циясы: Арнаулы 
медициналық-
əлеуметтік 
қызметтерді көрсету 
(түрлі санаттарға)

Міндет: Өмірлік 
қиын жағдайдағы 
адамдардың 
(отбасылардың) үйіне 
белсенді бару

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тиімді қарым-қатынастарды құру: 
ұлттық жəне өңірлік тұрмыстың жəне отбасылық тəрбиелеудің, 
халық дəстүрлерін, азаматтың жас жəне психологиялық ерекше-
ліктерін ескере отырып,əңгімелесуді ұйымдастыру жəне сүйемелдеу, 
клиенттің позитивті көңіл-күйін қалыптастыру, өмірлік қиын 
жағдайды еңсеру /жою жөнінде ынтымақты қызметтегі ынталандыру, 
азаматтың əлеуметтік ортасымен тиімді байланыстарды орнату. 
2. Клиентке нақты осы жағдайда көрсетілетін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер туралы хабарлау. 3. Бел сенді кездесу нəтижелері бой-
ынша адамның (отбасының) зерттеу хат тамасын толтыру (Өмірлік 
қиын жағдайды айқындау немесе айқын дамау / растау)
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік жұмыстағы этика негіздері (кəсіптік этика 
кодексі) 2. Мүгедектікті белгілеу бойынша тəртібі жəне құжаттамасы. 
3. Клиент туралы қызмет нəтижесінде алынған мəлеметтердің 
құпиялылығын қамтамасыз ету.

2-еңбек функция-
сы: Əлеуметтік-
медициналық жəне 
құқықтық қызметтер 
көрсету

Міндет: Мұқтаж 
отбасыларға 
құжаттарды 
рəсімдеуге жəне 
əлеуметтік көмек 
бөлуге жəрдемдеу

Икемділіктер мен дағдалыр: 1. Медициналық-əлеуметтік сарапта-
мадан өтуге көмектесу (құжаттар пакетін дайындауға жəрдемдесу, 
медициналық- əлеуметтік сараптама бюросына еріп бару, 
дəрігермен өзара əрекет ету). 2. Мемлекеттік қызметтерді алу үшін 
қажетті өтініштер мен өзге де құжаттарды дайындауға, оның ішінде 
электрондық байланыс құралдары мен интернет-ресурстар арқылы 
құжаттарды беруге көмек көрсету. 3. Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында белгіленген тəртіппен тегін заң көмегін 
алуға көмектесу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңы (бұдан əрі – «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы). «Кемтар бала-
ларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» Заңы.

2. Қауіпсіз тіршілік тынысын қамтамасыз етудің негізгі қағидалары. 
3. Азаматтардың мемлекеттік билік жəне жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарына жүгінуін реттейтін заңнаманың негіздері.

3-еңбек функ-
циясы: Денсаулық 
сақтау жəне 
əлеуметтік қорғау 
саласында қарттар 
мен мүгедектерге 
арнаулы əлеуметтік 
қызметтер 
мəселелері 
бойынша 
консультациялық 
көмек көрсету
 
 

1-міндет: 
Консультациялық 
көмек көрсету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қарттар мен мүгедектерге əлеуметтік, 
құқықтық, медициналық-əлеуметтік, əлеуметтік-оңалту, əлеуметтік-
еңбек мəселелері жəне арнаулы əлеуметтік көмектің басқа да 
түрлері бойынша ақпараттық жəне консультациялық көмек көрсету. 
2. Пациентке əлеуметтік қызмет көрсету мекемесі көрсететін 
қызметтер туралы, оның ішінде ақылы əлеуметтік қызметтер ту-
ралы хабардар ету. 3. Клиенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
жəрдемдесу, полицияға қоңырау шалу, клиентке өмір қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің негізгі қағидаларын түсіндіру. 
4. Пациенттің заңды құқықтары бұзылған жағдайда мемлекеттік 
билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс-əрекеттері 
немесе əрекетсіздігіне өтініштер мен шағымдарды, оның ішінде 
электрондық байланыс құралдары арқылы беру жұмысын жүргізу. 
5. Нақты сауалы бойынша клиентке құзыретті ақпаратты жəне 
түсініктемелерді ұсыну жолымен проблемаларын шешу
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 2. Қарттар мен мүгедектерге 
көмектесу мəселелері жəнінде кəсіптік дайындық.

2-міндет: Əлеуметтік 
қорғау саласында 
озық отандық 
жəне халықаралық 
тəжірибені пайдалану
 

Икемділіктер мен дағдылар: Жергілікті əлеуметтік - экономикалық 
жағдайларда, ұлттық дəстүрлерде жеке адамдар мен олардың 
отбасыларының əлеуметтік көмекте мұқтаждықтың сипаттамасына 
байланысты əлеуметтік көмекті көрсетудің жаңа нысандары мен 
əдістерін практикаға енгізу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. 
«Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді əлеуметтік қорғау 
туралы» Заңы. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы 
(бұдан əрі - «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» Заңы). 
«Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек тағайындау жəне төлеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы 
№ 320 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11426 болып тіркелген) (бұдан əрі - Мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек тағайындау жəне төлеу қағидалары). 
2. Балалы отбасыларға арналған мемлекеттік жəрдемақы түрлері 
жəне мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек көрсету тəртібі. 
3. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен 
нормаларға қойылатын талаптар.

4-еңбек функ-
циясы: Қызмет 
кезеңінде қарттар 
мен мүгедектерге 
арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді 
көрсету сапасы мен 
тиімділігін талдау, 
ұсыныстарды 
əзірлеу
 

Міндет: Медициналық 
- əлеуметтік қызмет 
көрсету мониторингін 
жүргізу
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Мониторинг зерттеулерін жүргізу 
жəне алынған деректердің нəтижелерін жалпылау. 
2. Индикаторларды статистикалық есепке алу жəне өңдеу. 
3. Конъюнктуралық есепті жасау, деректерді талдау. 
4. Медициналық-əлеуметтік қызметтерді жетілдіру жөнінде 
ұсыныстарды əзірлеу. 5. Келіп түскен ақпараттың тексерілуін 
қамтамасыз ету.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-
өзі басқару туралы» Заңы. «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы. 
2. Ведомствоаралық негізінде мамандарды тарта отырып əлеуметтік 
жобаларын əзірлеу қабілеттілігі жəне оларды əртүрлі типтегі отба-
сылармен жұмысқа енгізу.

5- еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік 
қорғауды 
ұйымдастыру

Міндет: Əлеуметтік 
қолдауға мұқтаж 
адамдардың 
өтініштерін қарау. 
Жеке сипаттамаларын 
ескере отырып, 
медициналық, 
педагогикалық, 
психологиялық, 
əлеуметтік жəне 
басқа қызметтерге 
қажеттіліктерін 
айқындау.

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Көмектің нақты нысандары мен 
түрлерін жəне оны көрсету мерзімін анықтау. 2. Əлеуметтік қолдауға 
мұқтаж адамдардың дерекқорын қалыптастыруды бақылау. 3. Талап 
етілетін көмек түрлері мен нысандарына байланысты əлеуметтік 
қолдауға мұқтаж адамдарды сараланған есепке алуды бақылау. 
4. Уəкілетті органдарға статистикалық мəліметтерді ұсыну. 
5. Бөлімше жұмысына міндеттерді қою, олардың орындалуын 
үйлестіру жəне бақылау, жұмыстың орындалу қарқынын мезгілмен 
қадағалау, қажеттілігіне қарай оны түзету.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» 
Заңы. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» Заңы. 
Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмекті тағайындау жəне төлеу 
қағидалары. Арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету тəртібі. 
Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік қызмет 
көрсету қағидалары. 2. Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмектің 
түрлері жəне кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-
педагогикалық түзеу əдістері. 3. Арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету нысандары мен əдістері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоциялық ықыластығы, командалық жұмыс, жауапкершілік, 
орындаушылық, риясыздық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

6-деңгей Əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

БА-мен байланысы Əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қазметкер» кəсібінің карточкасы
Кəсіп коды 3412-008
Кəсіптің атауы Үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қазметкер
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

4 (4.1, 4.2, 4.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне 
жұмыспен қамту 
ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Біліктілігі орташа деңгейдегі маман: жоғары санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы 
орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне 
жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 
3 жыл; бірінші санат: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы 
біліктілігі орташа деңгейдегі маман лауазымында кемінде 2 жыл; екінші санат: техникалық 
жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, 
психологиялық) білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі орташа деңгейдегі маман 
лауазымында кемінде 1 жыл; санаты жоқ: техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік 
орта) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды.

Кəсіптік біліктілік 
деңгейі

Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық, психологиялық білім.

1-Еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік 
қызметтерге мұқтаж 
ретінде танылған 
азаматтарға 
үй қызметтері 
түрінде əлеуметтік 
тұрмыстық 
қызметтерін көрсету

Міндет: Үйде 
əлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтерге мұқтаж 
адамдардың үйіне 
белсенді түрде бару

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік көмекті алушы есебінен, 
бірінші қажеттіліктегі азық-түлік пен өнеркəсіп өнімдерін, санитария 
жəне гигиена құралдарын, дəрі-дəрмектерді, күту құралдарын, кітап 
жəне газеттер мен журналдарды сатып алу жəне жеткізу 2. Тағам 
əзірлеуде көмектесу 3. Арнайы жуу жəне қолжетімді құралдарды 
пайдаланумен үй ішін жинауға көмектесу 4. Электр, газ жəне су-
мен жабдықтау есептеугіштердің көрсеткіштерін түсіру, тұрғын үй 
– коммуналдық квитанцияларды толтыру 5. Кір жуу, жөндеу, құрғақ 
тазалау, үй-жайларды тазалау, тұрғын үй-жайларды жөндеу бойын-
ша халыққа қызмет көрсету ұйымдармен өзара əрекет ету. 6. Жұмыс 
бағдары бойынша қажетті құжаттарды ресімдеу. 7. Өз қызметінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде 
интернет-ресурстарын пайдалану
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекс. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 
«Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық 
түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер 
туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы». Медициналық-əлеуметтік сараптама 
жүргізу қағидаттары. 2. Əлеуметтік қызметкердің еңбек қауіпсіздігінің 
негіздері. 3. Тамақ əзірлеудің қарапайым қағидалары. 

(Жалғасы. Басы 22-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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4. Үй шаруашылығын ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаттары. 
5. Жеке гигиена негіздері. 6. Егде адамдардың, мүгедектер 
мен əлеуметтік қызметтер алушылардың өзге де санаттар 
психологиясының негіздері. 7. Əлеуметтік жұмыс этикасы негіздері.

2-Еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік 
қызметтерге мұқтаж 
ретінде танылған 
азаматтарға үйде 
қызмет көрсету 
түрінде əлеуметтік-
консультациялық 
жəне əлеуметтік-
педагогикалық 
қызметтерін ұсыну

1-міндет: Клиенттің оң 
психологиялық көңіл 
күйін қалыптастыру; 
психологиялық көмек 
алуға жəрдемдесу

Икемділіктері мен дағдылары: 1. Клиенттің оң психологиялық күйін 
қалыптастыруға жəне белсенді өмір салтын сақтауға бағытталған 
əңгімелесуді ұйымдастыру жəне жүргізу 2. Патологиялық психикалық 
жағдайлардың, депрессияның, стрестік күйзелістің сыртқы 
көріністерін бақылау 3. Қажеттілігіне орай кəсіби психологтың 
психологиялық көмегін ұйымдастыру 4. Əлеуметтік қызметтерге 
жүгінген азаматтар туралы жеке мəліметтердің құпиялылығын 
қамтамасыз ету.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Еңбек кодексі. «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
(бұдан əрі - «Білім туралы» Заңы). Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы. 2. Егде жастағы 
адамдардың, мүгедектердің жəне өзге де əлеуметтік қызметтер 
алушылардың психология саласындағы негізгі білімдері. 3. 
Патологиялық психикалық жай-күйі, депрессия, стрестік күйзеліс 
саласындағы негізгі білімдері. 4. Мемлекеттік əлеуметтік қызмет 
көрсету стандарттары. 5. Əлеуметтік жұмыстағы этика негіздері.

2-міндет: Əлеуметтік-
педагогикалық көмек 
көрсету

Икемділіктері мен дағдылары: 1. Тіршілік-тынысы шектелген 
ауыр науқастарды, əлеуметтік қызмет алушыларды, өзін-өзі күту 
дағдыларына үйренуде көмек көрсету. 2. Мүгедек балаларға, 
əлеуметтік қызмет алушыларға, сондай-ақ мүгедектігі бар 
əлеуметтік қызмет алушыларға жалпы күтім көрсетудің практикалық 
дағдыларына үйрету. 3. Отбасы мүшелерін, оның ішінде мүгедек 
балардың ата-аналарын жалпы күтім көрсетудің практикалық 
дағдыларына үйрету. 4. Мүгедектерді жəне басқа да əлеуметтік 
қызмет алушыларды өзіне-өзі қызмет көрсету жəне қарым-қатынас 
дағдыларына үйрету үшін профильді мамандарды тарту. 5. 
Ынталандыру жəне позитивті қызығушылықтарды қалыптастыру тех-
нологиясын пайдалану.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік қызметтерді алушы ауыр науқас адам-
дарға, сондай-ақ тіршілік-тынысы шектеулі мүгедек терге,мүгедек 
балаларға арналған жалпы қамқорлық көрсету негіздері. 2. Əлеу-
меттік қызметтерді алушы ауыр науқас адамдардың, сондай-ақ 
тіршілік-тынысы шектеулі мүгедектердің, мүгедек балалардың өзін-
өзі күтім жасау негіздері. 3. Тиімді өзара əрекет ету үрдістерін ұйым-
дастыру негіздері. 4. Салауатты өмір салты мен бос уақыт негіздері. 
5. Отбасы социологиясы, еңбек социологиясы, мəдениет социо-
логиясы, рухани өмір социологиясы. 6. Əлеуметтік қызметтердің 
мемлекеттік стандарттары

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоциялық ықыластығы, командалық жұмыс, жауапкершілік, 
орындаушылық, риясыздық

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

5-деңгей Үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қазметкер

БА-мен байланысы Қарттар мен мүгедек-
терге күтім жасау 
жөніндегі əлеуметтік 
қызметкер

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қазметкер» кəсібінің карточкасы
Кəсіп коды 2635-3-001
Кəсіптің атауы Үйде əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі əлеуметтік қазметкер
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

5 (5.1, 5.2, 2.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйым-
дарының басшы-
лары, мамандары 
жəне басқа да қыз-
метшілері лауа-
зым дарының үлгі лік 
біліктілік сипат та-
маларына сəйкес 
кə сіптің біліктілік 
деңгейі

Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман: жоғары санат – жоғары əлеуметтік, экономикалық, 
психологиялық, педагогикалық, медициналық білім жəне жұмыс өтілі бірінші санаттағы 
біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 3 жыл; бірінші санат – жоғары 
əлеуметтік, экономикалық, психологиялық, педагогикалық, медициналық білім жəне жұмыс 
өтілі екінші санаттағы біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 2 жыл; екінші 
санат – жоғары əлеуметтік, экономикалық, психологиялық, педагогикалық, медициналық 
білім жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 
1 жыл; санаты жоқ: жоғары əлеуметтік, экономикалық, психологиялық, педагогикалық, 
медициналық білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды

Кəсіптік біліктілік 
деңгейі

Жоғары əлеуметтік, педагогикалық, медициналық, психологиялық білім

Еңбек функциясы: 
Əлеуметтік-құқықтық 
қызмет көрсету
 

Міндет: Клиентке 
əлеуметтік қызметтер 
мекемесі көрсететін 
қызметтер туралы, 
оның ішінде ақылы 
түрдегі əлеуметтік 
қызметтер туралы 
хабардар ету
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қазақстан Республикасының 
əрекеттегі заңнамасына сəйкес клиенттің əлеуметтік қызметтерді, 
зейнетақыларды, жəрдемақыларды, өтемақыларды жəне басқа да 
əлеуметтік төлемдерді алуға қажетті құжаттарды ресімдеуде жəне 
алуда көмек көрсету. 2. Байланыс электрондық құралдарын жəне 
интернет-ресурстарын пайдаланумен мемлекеттік қызметтерді 
алу жəне құжаттарды тапсыру үшін қажетті өтініштер мен басқа 
құжаттарды дайындауда көмек көрсету. 3. Клиент қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету əрекеттерді жасау, полицияны шақырту, клиентке 
өмір қауіпсіздігін сақтау негізгі қағидаларын түсіндіру. 4. Клиенттің 
заңды құқықтары бұзылған жағдайда мемлекеттік жəне жергілікті 
билік органдарының іс-əрекеттеріне немесе əрекетсіздіктеріне, оның 
ішінде электрондық байланыс құралдары арқылы шағымдарды дай-
ындауда жəне беруде көмек көрсету. 5. Заңгерлік қызметтерді (оның 
ішінде тегін) алуға көмек көрсету. 6. Азаматқа əлеуметтік қызметтер 
көрсету үшін қажетті негізгі құжаттарды дайындау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Арнаулы əлеуметтік 
қызметтер туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы. 
Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу ережелері. 
2. Əлеуметтік қызметтердің мемлекеттік стандарттары. 
3. Əлеуметтік қызметтерді алу үшін құжаттарды ресімдеу талаптары. 
4. Өмір қауіпсіздігін сақтау негізгі қағидаттары.

Жеке бас құзырет-
теріне қойылатын 
талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоциялық бауырмалдық, командалық жұмыс, жауапкершілік, 
орындаушылық, риясыздық

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

6-деңгей Арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне 
айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер

БА-мен байланысы Арнаулы əлеуметтік 
қызметтерге қажетті-
лік ті бағалау жəне 
айқындау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер» кəсібінің 
карточкасы
Кəсіптің коды 2635-3-001
Кəсіптің атауы Арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі əлеуметтік 

қызметкер
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

6 (6.1, 6.2, 6.3)

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйымда-
рының басшылары, 
мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгей

Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман: жоғары санат – жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, медициналық білім жəне жұмыс өтілі 
бірінші санаттағы біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 3 жыл; бірінші санат 
– жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, 
медициналық білім жəне жұмыс өтілі екінші санаттағы біліктілігі жоғары деңгейдегі маман 
ретінде кемінде 2 жыл; екінші санат – жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) 
əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, медициналық білім жəне жұмыс өтілі санаты 
жоқ біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 1 жыл; санаты жоқ: жоғары (немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, медициналық білім, 
жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық, 
медициналық білім

1-еңбек функциясы: 
Арнаулы əлеуметтік 
қызметтердің 
қажеттілігін бағалау 
мен айқындауға 
қатысуды 
ұйымдастыру

Міндет: Мұқтаж 
адамдардың 
əлеуметтік 
қызметтерге 
қажеттілігіне бағалау 
жүргізуді жəне 
оны айқындауды 
ұйымдастыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тиісті теориялық жəне практикалық 
білімге ие болу. 2. Кəсіптік шеберлігін үздіксіз жетілдіру. 
3. Арнаулы əлеуметтік қызметтердің сапасын қамтамасыз ету. 
4. Қамқоршылықты, қорғаншылықты ресімдеу, интернат үйлеріне, 
аумақтың орталықтарға орналастыру. 5. Психологиялық қызмет/
қолдау дағдыларын меңгеру.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Еңбек кодексі. «Білім 
туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Заңы. 
2. Құжат айналымын басқару талаптары.

2-еңбек функциясы: 
Арнаулы əлеуметтік 
қызметтердің 
қажеттілігін бағалау 
жəне айқындау

1-міндет: Арнаулы 
əлеуметтік 
қызметтердегі 
қажеттілікті талдау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Өмірлік қиын жағдайдағы адамның 
(отбасының) арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілігін сапа-
лы бағалау жəне айқындау. 2. Өмірлік қиын жағдайдағы адамға 
(отбасыға) қатысты дискриминацияға жол бермеу. 3. Өмірлік қиын 
жағдайдағы адам (отбасы) туралы ақпараттың құпиялығын сақтау.
4. Əлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық субъектілерімен 
қарым-қатынаста этикеттің талаптарын сақтау. 5. Əлеуметтік 
міндеттерді атқару бойынша əдістерді жəне құралдарды таңдауда 
дербестікті көрсету.
Білуге тиіс: 1. Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттары-
на əлеуметтік көмек көрсету ережелері, қорғаншылықты, 
қамқоршылықты, интернат үйлеріне орналастыру тəртібін реттейтін 
нормативтік құқықтық актілер. 2. Балалы отбасыларға берілетін 
мемлекеттік жəрдемақылардың түрлері жəне мемлекеттік атау-
лы əлеуметтік көмек көрсету тəртібі. 3. Мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарына əлеуметтік көмек көрсету ережелері жəне 
басқа нормативтік құқықтық актілері. 4. Еңбекті қорғау жəне еңбек 
қауіпсіздігі бойынша қағидалары мен нормалары. 5. Құжаттар айна-
лымын басқару талаптар.

2-міндет: Арнаулы 
əлеуметтік 
қызметтерге мұқтаж 
азаматтардың есебін 
жүргізу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Өмірлік қиын жағдайдағы 
адамдардың (отбасылардың) арнаулы əлеуметтік қызметтерге 
қажеттілігінің есебін жүргізу. 2. Пациенттің заңды құқықтары 
бұзылған жағдайда мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының іс-əрекеттері немесе əрекетсіздігіне 
өтініштерді жəне шағымдарды беру, оның ішінде электронды байла-
ныс құралдары арқылы беру бойынша жұмысты жүргізу. 
3. Белгілі сұраным бойынша клиентке құзыретті ақпаратты беру 
жəне түсіндірме жасау жолымен проблемаларды шешу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Заңы. «Арнаулы медициналық көмек көрсету 
туралы» Заңы. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы. Медициналық-əлеуметтік сараптама 
жүргізу ережелері. 2. 2006 жылғы 13 желтоқсандағы Мүгедектер 
құқықтары туралы Конвенциясы (бұдан əрі - Мүгедектер құқықтары 
туралы Конвенциясы). 3. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзету 
көмегін көрсету əдістері. Балалы отбасыларға мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек көрсету тəртібі. Мемлекеттік жəрдемақылардың 
түрлері, сондай-ақ, халыққа əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі 
басқа нормативтік құқықтық актілер.

3-еңбек функция-
сы: Медициналық-
əлеуметтік жəне 
құқықтық қызмет 
көрсету

Міндет: 
Медициналық-
əлеуметтік 
жəне құқықтық 
қызмет көрсету 
мекемелерінде 
консультация жүргізу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Құқықтық, əлеуметтік-құқықтық, 
медициналық қызмет көрсету мəселелері жəне денсаулық сақтау 
саладағы пациенттердің құқықтарын қорғау жөнінде консуль-
тация жүргізу. 2. Денсаулықты сақтау саласында медициналық 
қызмет көрсету əлеуметтік-құқықтық мəселелері бойынша əртүрлі 
құжаттарды жазу жəне ресімдеу көмек көрсету. 3. Денсаулықты 
сақтау саласында халықтың құқықтық мəдениетін жəне құқықтық 
білімін арттыруға бағытталған бағдарламалар мен іс-шараларды 
жүзеге асыруға қатысу. 4. Əлеуметтік, құқықтық жəне басқа қоғамдық 
маңызды мəселелерін шешуге бағытталған азаматтық бастама-
ларын қолдау жөніндегі іс-шараларға қатысу. 5. Ұйымның/бөлімнің 
əлеуметтік қызметкерлеріне жетекшіліктегі адамда (отбасында) 
əлеуметтік-құқықтық қызмет көрсетуде мəселелері мен жəрдемдесу 
шараларды анықтауда əдістемелік көмек көрсету.
Білуге тиіс: 1. Азаматтардың, жеке тұлғаның тұрғын үйге, жұмысқа, 
əлеуметтік қолдауға, медициналық көмекке, білім алуға, жеке басқа 
қол сұқпаушылық құқықтары. 2. Азаматтардың, жеке тұлғаның 
тұрғын үйге, жұмысқа, əлеуметтік қолдауға, медициналық көмекке, 
білім алуға, жеке басқа қол сұқпаушылық құқықтарын жүзеге асыруға 
бағытталған құжаттарды ресімдеу негізгі қағидалары

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу, 
жауаптылық, нəтижеге бағытталғандық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

7-деңгейі Үйде əлеуметтік көмек көрсету бөлімінің (бөлімшенің) меңгерушісі. 
Əлеуметтік қорғау ұйымы құрамдас бөлігінің (бөлімі, секторы, тобы) 
басшысы.

БА-мен байланысы Үйде əлеуметтік кө-
мек көрсету бөлімінің 
(бөлімшенің) меңгеру-
шісі. Əлеуметтік қор-
ғау ұйымы құрамдас 
бөлігінің (бөлімі, сек-
торы, тобы) басшысы.

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Əлеуметтік жұмыс жөніндегі супервизор» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2212-8
Кəсіптің атауы Əлеуметтік жұмыс жөніндегі супервизор
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

7

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйым-
дарының басшы-
лары, мамандары 
жəне басқа да 
қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Жоқ

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) кəсіптік білім
Еңбек атқарымдары: Міндетті еңбек 

атқарымдары:
Клиенттерге (қызмет алушыларға) көрсетілетін қызметтердің 
сапасын қамтамасыз ету үшін кəсіптік қызмет тəжірибесі мен 
құзыреттілігін арттыру үшін əлеуметтік қызметкерлер, əлеуметтік 
қызметкерлер, басшы немесе сарапшының жұмысын бақылау.
Жұмыс жөніндегі есептерді (басқарушылық немесе əкімшілік) 
талдау, қызметкерлердің біліктілігін арттыру (білім немесе оқыту), 
қиындықтар туындаған кезде қызметкерлерді жеке сүйемелдеу.

Қосымша еңбек 
функциясы:

Жас жəне тəжірибесі кем əлеуметтік қызметкерлерді оқыту.

1-еңбек функция-
сы: Клиенттерге 
(қызмет алушыларға) 
көрсетілетін қызмет-
тердің сапасын 
қамта масыз ету 
үшін кəсіптік қыз-
мет тəжірибесі мен 
құзыреттілігін арт-
тыру үшін əлеуметтік 
қызметкерлер, əлеу-
меттік қызметкерлер, 
басшылар немесе 
сарапшы жұмысын 
бақылау

Міндет: Клиенттерге 
(қызмет алушыларға) 
көрсетілетін 
қызметтердің сапасын 
қамтамасыз ету 
үшін кəсіптік қызмет 
тəжірибесі мен 
құзыреттілігін арттыру 
үшін əлеуметтік 
қызметкерлер, 
əлеуметтік 
қызметкерлер, 
басшылар немесе 
сарапшы жұмысын 
бақылау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Супервизиямен жоспарлау жəне 
нысаналы өзара əрекеттесу. 2. Əртүрлі тұлғалар мен қадағалау-
шылардың жағдайлары мен қажеттіліктеріне мониторинг жүргізуді 
жекелендіру. 3. Супервизорлардың (əлеуметтік қызметкерлердің) 
оқу қажеттіліктерін анықтау. 4. Басшыларға өлшенетін оқыту 
мақсаттарын жəне сценарийін белгілеуге көмектесу. 5. Ғылыми 
жетекшінің кəсіптік дамуы мен автономиясын қолдау. 6. Даму жо-
спарлары туралы кері бағдар беру жəне сыни бағалау.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік жұмыстың құндылықтары, этикасы 
жəне принциптері. 2. Теориялық бақылаудың үлгілері. 3. Қада-
ғалау органдарының құжаттамасына қойылатын талаптар. 4. Қыз-
мет керлердің даму сатылары. 5. Қадағалауда қолданылатын 
əдістер көшірудің, шекаралық, қосарлы қатынастар мен қатарлас 
процестердің теориялық негіздері, қадағалау органдарының 
жауапкершілігі мен міндеттері.

(Жалғасы. Басы 22-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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2-еңбек функция-
сы: Жұмыс жөніндегі 
есептемелерді 
талдау (басқарушы-
лық немесе əкімші-
лік), қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру 
(білім немесе 
оқыту), қиындықтар 
туындаған кезде 
қызметкерлерді жеке 
сүйемелдеу.

1-міндет: 
Қызметкерлердің 
кəсіптік біліктілігін 
арттыру (оқу 
немесе білім беру 
супервизиясы)

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік жұмыс тəжірибесін зерт-
теу жəне сыни талдау жүргізу; 2. Əлеуметтік қызметкерлердің 
құзыреттілігін жəне кəсіптік қанағаттануын арттыру; 3. Əлеуметтік 
жұмыскерлердің жəне əлеуметтік жұмыс атқаратын мамандардың 
жұмыс сапасы мен нəтижелерін жақсартуға жəрдемдесу; 
4. Тұлғааралық деңгейінде динамикасын жəне өзара əрекеттесуін 
зерттеу; 5. Келіссөздерді жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік жұмыстың тəжірибелері. 2. Тұлғааралық 
қарым-қатынас психологиясы. 3. Əлеуметтік қызметкерлердің 
этикалық кодексі. 4. Кеңес беру негіздері. 5. Медиация негіздері. 
6. Ересектерді оқыту теориялары жəне ересектерді оқыту стильдері. 
7. Əлеуметтік жұмыстың озық үлгілері.

 2-міндет: 
Қызметкерлерді 
кəсіби жетілдіру (оқу 
немесе білім беру), 
жұмыс жөніндегі 
есептемелерді талдау 
(басқарушылық 
немесе əкімшілік), 
қиындықтар 
туындаған 
жағдайларда 
қызметкерлерді жеке 
сүйемелдеу (қолдау)

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тапсырыс берушімен үйлесімді 
қызмет көрсету мақсаттарды орнату. 2. Мінез-құлықтағы 
өзгерістерді (ойлау, сезім мен жетістікке жету) сəйкес келтіру 
араласудың мақсаттары. 3. Қызметтердің тиімділігін бағалау үшін 
зерттеулерді пайдалану. 4. Өзара тану мен сенім қатынастарын 
орнату. 5. Бағалау жəне əлеуметтік диагностика сияқты əлеуметтік 
жəне жеке деректерді алу, талдау, жіктеу жəне интерпретациялау. 
6. Тиісті қызметтерді анықтау жəне бағыттарды талқылау.
Білуге тиіс: 1. Тұлға жəне мінез-құлық теориясы. 2. Əлеуметтік-
мəдени əсерлері. 3. Қоршаған ортаның əсері. 4. Қауымдастық 
ресурстардың психологиялық жəне эмоционалдық күйлері 
жəне олардың қызметі. 5. Этика, тəжірибе стандарттары, 
ұйымдастырушылық саясат, рəсімдер жəне заңнама талаптары.

Қосымша еңбек 
функциясы: Жас 
жəне тəжірибелері 
кем əлеуметтік 
қызметкерлерге 
тəлімгерлік көрсету

Міндет: Əлеуметтік 
қызметкерлерге-
паракəсіпқойларға 
консультациялық 
жұмыс жүргізу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Кез-келген іс-қимыл жоспарла-
рына шолу жасап қадағалауларды есепке алу. 2. Əлеуметтік 
қызметкердің өздерінің нақты практикасы тұрғысынан рөлі 
мен жауапкершілігін айқындауға көмектесу. 3. Тиімді нəтижеге 
қол жеткізу жəне есеп жүргізу тəжірибесіне қатысу үшін жұмыс 
жүктемесін басқару. 4. Бақыланатын жəне басқа жүйелер 
арасындағы медиация техникасын менгеру. 5. Жүйелік өзгерістерді 
ынталандыру.
Білуге тиіс: 1. Тұлға жəне мінез-құлық теориясы. 2. Əлеуметтік-
мəдени əсерлері. 3. Қоршаған ортаның əсері. 4. Қауымдастық 
ресурстардың психологиялық жəне эмоционалдық күйлері 
жəне олардың қызметі. 6. Этика, тəжірибе стандарттары, 
ұйымдастырушылық саясат, рəсімдер жəне заңнама талаптары.

Жеке бас құзырет-
теріне қойылатын 
талаптары

Талдағыш ақыл, көптеген ақпаратпен жұмыс істеу икемділігі. Төзімділік, коммуникативтік 
дағдылар, сабырлылық, мейірімділік, адалдық, немқұрайдылық, əдептілік, интуиция сезімі 
дамыған, аңғарғыштық жəне еңбекқорлық, эмоционалдық-еріктік тұрақтылық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

8-деңгей Мекеме (ұйымы) директоры

БА-мен байланысы Мекеме (ұйымы) 
директоры

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары

 
«Медициналық-əлеуметтік сараптаманың сарапшысы» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2213-2
Кəсіптің атауы Медициналық-əлеуметтік сараптаманың сарапшысы
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйымда-
рының басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызметшілірі 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Жоқ

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, экономикалық, психологиялық, 
педагогикалық, медициналық білім, мамандығы бойынша ұйымының экономикалық 
қызметінің тиісті түріне сəйкес келетін кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функци-
ясы: Себептерін, 
мерзімдерін, пайда 
болған уақытын 
жəне көмектің 
қосымша қажеттілікті 
айқындаумен 
мүгедектік пен ету 
қабілетінен айырылу 
дəрежесін белгілеу
 
 

1-міндет: Сараптамалық 
шешім қабылдайтын 
мамандар құрамында 
мүгедектік дəрежесін, 
тобын, себептерін жəне 
мерзімін айқындау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиникалық-функционалдық, 
əлеуметтік, кəсіптік жəне оңалту болжамдарын бағалау. 
2. Оңалту шараларының қажеттілігін анықтау. 3. Мемлекеттік 
көмек алушының ағза функциялары мен тіршілік-тыныстығы 
шектелу дəрежесін, оның ішінде жұмыс қабілеттігін бағалау. 
4. Мүгедектік топтарын белгілеу критерийлері. 5. Заманауи 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларын, оның ішінде ин-
тернет - ресурстарды, мүгедектердің орталықтандырылған де-
ректер банкі автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдала-
ну. 6. Басқа мамандармен өзара əрекеттесу, командада жұмыс 
істеу. 7. Психологиялық жұмыстың/қолдаудың дағдыларын 
меңгеру. 8. Коммуникативтік дағдыларын меңгеру. 9. Заңнамада 
қөзделген куəландыру құжаттарды ресімдеу: бастапқы кезінде; 
мүгедектік бойынша əлеуметтік жəрдемақысын, мемлекеттік 
əлеуметтік жəрдемақысын тағайындау кезінде. 10. Өз 
жұмысының көрсеткіштерін талдау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. 
Мүгедектер құқықтары туралы Конвенциясы. «Арнаулы 
медициналық көмек көрсету туралы» Заңы. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 
2003 жылғы 25 сəуірдегі «Міндетті əлеуметтік сақтандыру тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - «Міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы). 2015 жылғы 16 
қарашадағы «Міндетті медициналық əлеуметтік сақтандыру ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - «Міндетті 
медициналық əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы). 
2. Ұйымдастырушылық, диагностикалық, консультациялық, емдік 
жəне профилактикалық жұмыстары жөніндегі теориялық білімі. 
3. Əртүрлі аурулардағы медициналық- əлеуметтік сараптама 
тəсілдері. 4. Мүгедектікті айқындау, мүгедектік себептерін жəне 
шектеулігін бағалау бойынша əдістемелік ұсынымдар.

2-міндет: Үйде, 
стационарда сырттай 
қарау, куəландыру 
(қайта куəландыру)
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиникалық-сараптамалық 
жəне оңалту болжамдарын бағалау. 2. Оңалту шараларының 
қажеттілігін анықтау. 3. Мемлекеттік көмек алушының тыныс-
тіршілігінің шектелуінің дəрежесін бағалау. 4. Заманауи 
ақпараттық - коммуникациялық технологияларды, оның ішінде 
интернет - ресурстарды, МДОБ ААЖ жүйесін пайдалану. 
5. Басқа мамандармен өзара əрекеттесу, командада жұмыс істеу. 
6. Психологиялық жұмыстың/ қолдаудың дағдыларын меңгеру. 
7.Коммуникативтік дағдыларын меңгеру. 8. Заңнамада қөзделген 
құжаттар қабылдауын ресімдеу: бастапқы куəландыру кезінде; 
мүгедектік бойынша əлеуметтік жəрдемақысын, мемлекеттік 
əлеуметтік жəрдемақысын тағайындау үшін. 9. Өз жұмысының 
көрсеткіштерін талдау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. 
Мүгедектер құқықтары туралы Конвенциясы. «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» 
Заңы. «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы. «Міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы. «Міндетті медициналық 
əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы. Медициналық-əлеуметтік 
сараптама жүргізу ережелері. 2. Ұйымдастырушылық, 
диагностикалық, консультациялық, емдік жəне профилактикалық 
жұмыстары жөніндегі теориялық білімі. 3. Əртүрлі аурулардағы 
медициналық- əлеуметтік сараптаманың көзқарасы. 4. Мүге-
дектікті айқындау, мүгедектік себептері жəне өмірлік іс-əрекетері 
шектеулігін бағалау жөнінде əдістемелік ұсынымдар.

2-еңбек функция-
сы: Мүгедектерге 
(мүгедек 
балаларға) жеке 
медициналық оңалту 
бағдарламаларын 
əзірлеу, оның ішінде 
медициналық, 
əлеуметтік жəне 
кəсіптік оңалту 
нысандар түрлерін, 
мерзімін жəне іс-
шаралар көлемін 
айқындау

1-міндет: Мүгедектің 
оңалу əлеуетін айқындау 
жəне оңалту болжамын 
құру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Мүгедектің оңалу əлеуетін 
анықтау жəне оңалту болжамын бағалау. 2. Мүгедектің (кем-
тар баланың) жеке оңалту бағдарламасын жасау. 3. Оңалту 
іс-шаралардың нəтижелерін бағалау. 4. Əлеуметтік оңалту 
іс-шараларын, оның ішінде əлеуметтік-орта, əлеуметтік-
педагогикалық, əлеуметтік-психологиялық, əлеуметтік-мəдени 
оңалту, əлеуметтік бейімдеу, дене шынықтыру іс-шараларын 
жəне спорттық іс-шараларын айқындау. 5. Мүгедектерді тіркеуге 
арналған орталықтандырылған деректер банкіні, куəландырудан 
өтетін адамның деректерін енгізу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Мүгедектер 
құқықтары туралы Конвенциясы. «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 
Заңы. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы. Медициналық-əлеуметтік сараптама 
жүргізу ережелері. Денсаулық саласындағы арнаулы əлеуметтік 
қызмет көрсету стандарт. 2. Мүгедекті (кемтар баланы) оңалту 
жеке бағдарламасын əзірлеу жəне іске асыру тəртібі. 3. Мүгедек-
терді (кемтар балаларды) оңалтудың отандық жəне шетелдік 
тəжірибесі. 4. Мүгедектерді (кемтар балаларды) оңалту түсінігі, 
бағыттары, нысандары мен əдістері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу, 
жауаптылық, нəтижеге бағытталғандық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

6-деңгейі Медициналық-əлеуметтік сараптаманың сарапшысы. Əлеуметтік 
қорғау ұйымы құрамдас бөлігінің (бөлімі, секторы, тобы) 
басшысы.

БА-мен байланысы Əлеуметтік қорғау 
ұйымы құрамдас 
бөлігінің (бөлімі, 
секторы, тобы) басшысы

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Медициналық-əлеуметтік сараптаманың сарапшысы» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2213-2
Кəсіптің атауы Медициналық-əлеуметтік сараптаманың сарапшысы
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйымда-
рының басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызмет-
шілері лауазым-
да рының үлгі лік 
біліктілік сипатта ма-
ларына сəйкес кəсіп-
тің біліктілік деңгейі

Жоқ

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, экономикалық, психологиялық, 
педагогикалық, медициналық білім, мамандығы бойынша ұйымының экономикалық 
қызметінің тиісті түріне сəйкес келетін кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функциясы: 
Жалпы еңбек ету 
қабілетінен айырылу 
дəрежесін айқындау
 

Міндет: Кəсіби қызметтің 
сипатын (біліктілікті, 
еңбек сапасы мен 
көлемін, оны орындау 
қабілетін талдау)
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Жарақаттың, кəсіптік аурудың си-
патын жəне ауырлығын талдау 2. Өндірістегі жазатайым оқиғаға 
салдарынан немесе кəсіптік ауруға байланысты патологиялық 
процестің ерекшеліктерін талдау. 3. Организм функцияла-
ры бұзушылықтарының сипатын (түрін) талдау, организм 
функцияларының бұзылу дəрежесін анықтау. 4. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алушының психологиялық-физиологиялық 
қабілетін талдау. 5. Клиникалық-сараптамалық жəне оңалту 
болжамы мен клиникалық-еңбек болжамын қалыптастыру. 
6. Кəсіби қызметті орындау мүмкіндігін бағалауды жүзеге асыру 
біліктіліктің төмендеуін айқындау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 
«Қазақстан Республикасында Жергілікті мемлекеттік басқару 
жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы. «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Заңы. «Міндетті медициналық əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Заңы. Медициналық-əлеуметтік сараптама 
жүргізу қағидалары. 2. Өндірістегі жазатайым оқиға дың жəне 
кəсіптік аурулардың салдарынан жұмысқа қабілеттігінің жоғалу 
деңгейін анықтау критерийлері. 3. Кəсіптік аурудың жарақаттан 
кейінгі жəне алдыңғы даму кезеңдерін диагностикалаудың 
жəне ретроспективті талдаудың қазіргі заманғы əдістері 
əдістері. 4. Еңбек жағдайларының разрядтары, сыныптары, 
еңбек күрделілігінің факторлары, өндірістік факторлары, кəсіби 
қызметтің санаттары 5. Медициналық этика.

2-еңбек 
функциясы: 
Аурулардан зардап 
шеккендердің 
кəсіптік жазатайым 
оқиғалар мен 
кəсіптік аурулардың 
салдарынан зардап 
шеккендерді оңалту 
бағдарламасын 
əзірлеу
 

1-міндет: Оңалту 
сараптамалық 
пікірін білікті түрде 
қалыптастыру
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оңалту болжамы мен оңалту 
əлеуетін бағалау. 2. Өндірістегі жəне кəсіптік аурулардағы жа-
затайым оқиға дың салдарынан зардап шеккен адам үшін 
оңалту бағдарламасын дайындау. 3. Оңалту жұмыстарының 
нəтижелерін бағалау. 4. Жəбірленушінің арнаулы көлікті беру 
қажеттілігін анықтау. 5. Жəбірленушінің дəрі-дəрмектерге 
қажеттілігін, оның ішінде емдеудің ұзақтығы мен жиілігін, дəрі-
дəрмектің тағайындалған кезеңін анықтаңыз. 6. Жəбірленушінің 
басқа медициналық көмекке, оның ішінде арнаулы медициналық 
жəне тұрмыстық көмекке қажеттілігін анықтаңыз. 7. Өндірістегі 
жазатайым оқиға жəне кəсіптік ауру нəтижесінде зардап шек-
кен адамдарды оңалту түсінігі, нəтижелерін бағалау. 8. Қарсы 
көрсетілген жəне рұқсатты жұмыс түрлері туралы, соның ішінде 
қарсы көрсетілген өндірістік жағдайлар мен еңбек жағдайлары, 
жəне де денсаулық күйіне байланысты ұсынылған еңбек 
жағдайлары мен үлгілі еңбек түрлерін қоса ұсынымдарын 
қалыптастыру.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» 
Заңы. «Қазақстан Республикасында Жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы. «Міндетті 
əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы. «Міндетті медициналық 
əлеуметтік сақтандыру туралы» Заңы. Медициналық-əлеуметтік 
сараптама жүргізу ережелері. 2. Өндірістегі жəне кəсіптік ауру 
нəтижесінде зардап шеккен адамдарды оңалту түсінігі нысан-
дары. 3. Өндірістегі жазатайым оқиғаның жəне кəсіптік аурудың 
нəтижесінде зардап шеккен адамдарды оңалту отандық жəне 
шетелдік тəжірибесі. 4. Өндірістегі жазатайым оқиға жəне 
кəсіптік ауру нəтижесінде зардап шеккен адамдарды оңалту 
мекемелердің жүйесі.

3-еңбек функ ция-
сы: Əске ри қызметке 
шақырылған азамат-
тардың (келісімшарт 
бойынша əскери 
қызметтегі əскери 
қызметкерлердің) 
денсаулық жайына 
байланысты ата-
анасы, əйелі, туған 
ағасы, туған əпкесі, 
атасы, əжесі немесе 
асырап алушы сы-
ның тұрақты күті мі-
не (көмегіне, қада-
ға лауына) мұқтаж-
дықты айқындау

Міндет: Тұрақты бөгде 
күтіміне (көмегіне, 
қадағалауына) 
денсаулық жағдайына 
байланысты 
мұқтаждықты анықтау 
тəртібі мен шарттары 
туралы мемлекеттік 
қызметті алушыны (оның 
заңды өкілін) хабардар 
ету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиникалық-сараптамалық жəне 
оңалту болжамдарын бағалау. 2. Мемлекеттік қызметті өтіліну 
дəрежесін бағалау. 3. Тыныс-тіршілігінің шектелуінің дағдыларын 
меңгеру. 4. Мемлекеттік қызметті алушының клиникалық-
функционалдық, əлеуметтік-тұрмыстық жəне басқа деректерін 
талдау. 5. Сараптамалық шешім қабылдайтын мамандардың 
құрамында денсаулық жайына байланысты бөгде адамның 
күтіміне (көмегіне, қадағалауына) мұқтаждықты айқындау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Заңы. «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер 
туралы» Заңы. Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу 
ережелері. 2. Денсаулық жайына байланысты тұрақты сырт-
тан қамқорлыққа (көмекке, қадағалауға) қажеттілігін анықтау 
критерийлері. 3. Медициналық этика. 4. Құжат айналымын 
жүргізу қағидалары.

(Жалғасы. Басы 22-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, командада жұмыс 
істеу, жауапкершілік, нəтижеге бағытталғандық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

7-деңгей Медициналық бөлімінің меңгерушісі. Əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
директордың орынбасары. Медициналық жұмыс жөніндегі 
директордың орынбасары.

БА-мен байланысы Мекеме (ұйымы) 
басшысынің 
орынбасары

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Медициналық-əлеуметтік сараптаманың дəрігері» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 1342-1-004, 2211-1, 2211-7, 2211-8, 2212-6, 2212-8, 2212-8-011, 2213-1, 2213-2, 2214-1, 

2214-3, 2215-1, 2217-1
Кəсіптің атауы Медициналық-əлеуметтік сараптаманың дəрігері Медициналық-əлеуметтік комиссиясының 

бас сарапшысы Неврология саладағы дəрігер Терапия саладағы дəрігер Медициналық 
оңалту саладағы дəрігер Травматология-ортопедия салалардағы дəрігер Педиатрия 
саладағы дəрігер Жалпы хирургия саладағы дəрігер Онкологияжəне гематология 
салалардағы дəрігер Фтизиатрия саладағы дəрігер Психиатрия, психотерапия, наркология 
жəне медициналық психология салалардағы дəрігер Пульмонология саладағы дəрігер 
Офтальмология саладағы дəрігер Дəрігер-психиатр

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне 
жұмыспен қамту 
ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызметшілірі 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Жоғары медициналық білім, тиісті мамандығы бойынша маман сертификаты.

Кəсіби білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) медициналық білім, тиісті мамандығы 
бойынша маман сертификаты.

1-еңбек функция-
сы: Медициналық - 
əлеуметтік сараптама 
жүргізу мемлекеттік 
қызметі бойынша 
жұмыстарды 
ұйымдастыру
 
 

1-міндет: Дəрігердің орта 
жəне кіші медициналық 
персоналдың 
қызметіне, оның ішінде 
медициналық-əлеуметтік 
сараптама саласындағы 
этика жəне деонтология 
қағидаттарының, 
медициналық құпияның 
сақталуына бақылауды 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Персоналдың жұмысын 
ұйымдастыру, мақсаттарды қою жəне міндеттерді қалыптастыру, 
басымдықтарды айқындау. 2. Шешімдер нұсқаларын əзірлеу 
жəне оларды іске асыруға байланысты тəуекелдерді бағалау. 
3. Қаржылық жəне статистикалық есептілік деректерін талдау 
4. Халыққа мүгедекті жəне медициналық-əлеуметтік сараптама 
қызметін талдау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
кодексі. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
Заңы (бұдан əрі - «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңы). Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңы (бұдан əрі - «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңы). «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 
Заңы. 2. Ұйымдастырудың теориясы оның ішінде жобалық жəне 
бағдарламалық-нысаналы басқару. 3. Медициналық əлеуметтік 
сараптама жəне мүгедектерді оңалту мəселелері.

2-міндет: Жоғарыда 
тұрған жəне басқа да 
ұйымдармен өзара 
əрекеттесу
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Медициналық-əлеуметтік сарап-
тама қызметі туралы жария сөз сөйлеулер жүргізу. 2. Медици-
налық- əлеуметтік сараптама оның ішінде баспа жəне элек-
трондық бұқаралық ақпарат құралдары үшін презентациялық 
жəне ақпараттық-талдамалық материалдар, мақалалар, 
анықтамалар дайындау. 3. Медициналық-əлеуметтік сарап-
таманы жəне мүгедектік проблемалар бойынша мəселелер 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау органдарымен 
жəне əлеуметтік сақтандыру жəне басқа ұйымдарымен өзара 
əрекеттесу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Қазақстан 
Республикасындағы мүгедектерді қорғау туралы» Заңы. 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңы. «Арнаулы медициналық 
көмек көрсету туралы» Заңы. «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Заңы. Медициналық-əлеуметтік сараптама 
жүргізу ереже. 2. Медициналық-əлеуметтік сараптама 
саласындағы этика жəне деонтология негіздері.

2-еңбек функциясы: 
Медициналық жəне 
əлеуметтік сараптама 
басқармасының 
қызметін жоспарлау 
жəне бақылау
 

Міндет: Медициналық 
- əлеуметтік сараптама 
басқармасының 
жұмысын ұйымдастыру
 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Ұйым қызметін жоспарлау, 
бағдарламаларды əзірлеу, медициналық- əлеуметтік сараптама 
қызметінің көрсеткіштері жүйесін қалыптастыру. 2. Персонал 
жұмысын ұйымдастыру, мақсаттарды қою жəне міндеттерді 
тұжырымдау, басымдықтарды айқындау 3. Шешімдер 
нұсқаларын əзірлеу жəне оларды іске асыруға байланы-
сты тəуекелдерді бағалау. 4. Қаржылғық жəне статистикалық 
есептілік деректерін талдау 5. Халықтың мүгедектік 
көрсеткіштерін жəне медициналық-əлеуметтік сараптама 
ұйымының қызметін талдау
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституция. 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі 
туралы»кодексі. «Мемлекеттік қызметі туралы» Заңы. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы. «Арнаулы 
əлеуметтік қызметтер туралы» Заңы. 2. Медициналық 
- əлеуметтік сараптама бюросы жүйесіндегі қаржылық, 
бухгалтерлік жəне статистикалық есепке алу негіздері. 3. 
Мүгедектерді медициналық-əлеуметтік сараптау жəне оңалту 
мəселелері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникативтік дағдылар, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

7-деңгей Дəрігер. Сарапшы. Құрылымдық бөлімшенің басшысы.

БА-мен байланысы Дəрігер. Сарапшы. 
Құрылымдық бөлімшенің 
басшысы.

«Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік 
сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 
жылғы 26 қарашадағы № 791 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5945 болып тіркелген) 
(бұдан əрі - Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының 
біліктілік сипаттамалары).

 
«Медициналық-əлеуметтік сараптаманың дəрігері» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 1342-1-004, 2211-1, 2211-7, 2211-8, 2212-6, 2212-8, 2212-8-011, 2213-1, 2213-2, 2214-1, 

2214-3, 2215-1, 2217-1
Кəсіптің атауы Медициналық-əлеуметтік сараптаманың дəрігері Медициналық-əлеуметтік комиссиясының 

бас сарапшысы Неврология саладағы дəрігер Терапия саладағы дəрігер Медициналық 
оңалту саладағы дəрігер Травматология-ортопедия салалардағы дəрігер Педиатрия 
саладағы дəрігер Жалпы хирургия саладағы дəрігер Онкология жəне гематология 
салалардағы дəрігер Фтизиатрия саладағы дəрігер Психиатрия, психотерапия, наркология 
жəне медициналық психология салалардағы дəрігер Пульмонология саладағы дəрігер 
Офтальмология саладағы дəрігер Дəрігер-психиатр

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйым дары-
ның басшылары, ма-
мандары жəне басқа 
да қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптер үшін 
біліктілік деңгейі

Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) медициналық білім, тиісті мамандығы бойынша 
маман сертификаты.

Кəсіби білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) медициналық білім, тиісті мамандығы 
бойынша маман сертификаты.

1-еңбек функция-
сы: Медициналық- 
əлеуметтік 
сараптаманы 
жетілдіру

1-міндет: 
Медициналық - 
əлеуметтік сараптама 
практикасына 
сараптамалық 
шешімдердің ғылыми 
əдістерін енгізу 
жөнінде іс-шараларды 
əзірлеу жəне іске 
асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оңалту болжамы мен оңалту 
əлеуетін бағалау 2. Өндірістегі жазатайым оқиға дың жəне кəсіптік 
аурулардың салдарынан зардап шеккенді оңалту бағдарламасын 
əзірлеу. 3. Оңалту іс-шаралардың іске асыру нəтижелерін 
бағалау. 4. Зардап шеккен адамның арнайы көлік құралымен 
қамту мұқтаждығын айқындау. 5. Зардап шеккен адамның емдік 
дəрі-дəрмектердегі мұқтаждығын, оның ішінде емделу мерзімін, 
ұзақтығын жəне дүркіндер еселігін айқындау. 6. Арнаулы 
медициналық жəне тұрмыстық күтімді қоса зардап шеккен адамның 
сырттай қамқорлық мұқтаждығын айқындау. 7. Өндірістегі жаза-
тайым оқиға жəне кəсіптік ауру салдарынан зардап шеккен адам-
ды оңалту нəтижелерін бағалау. 8. Қарсы көрсетімдегі өндірістік 
факторлары мен еңбек жағдайларын, денсаулық жайы бойынша 
қолжетімді рұқсат берілген еңбек жағдайлары мен үлгілі еңбек 
түрлерін қоса қарсы көрсетімдегі жəне қолжетімді еңбек түрлері 
жөнінде ұсынымдарды қалыптастыру.

  Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-
өзі басқару туралы» Заны. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру 
туралы» Заңы. «Міндетті медициналық əлеуметтік сақтандыру 
туралы» Заңы. «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы. «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» Заңы. 
Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу ереже. 2. Өндірістегі 
жазатайым оқиға жəне кəсіптік ауру нəтижесінде зардап шеккен 
адамдарды оңалтудың түсінігі, бағыттары мен нысандары. 3. Өн-
дірістегі жазатайым оқиға жəне кəсіптік ауру салдарынан зардап 
шеккен адамдарды оңалту отандық жəне шетелдік тəжірибесі. 
4.Өн дірістегі жазатайым оқиға жəне кəсіптік ауру салдарынан зар-
дап шек кен адамдарды оңалту мекемелер жүйесі.

2-міндет: Мемлекеттік 
қызметтердің 
мониторингін 
ұйымдастыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік-экономикалық, 
əлеуметтік-демографиялық жағдайды талдау. 2. Медициналық-
əлеуметтік сараптама жүргізу заманауи əдістері мен құралдарын 
енгізу үшін қажетті нормативтік жəне əдістемелік құжаттардың жо-
баларын əзірлеу. 3. Клиникалық- сараптамалық қорытындылардың 
негізділігін бақылау. 4. Автоматтандырылған режимде 
статистикалық талдау жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» Заңы. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 
Заңы. «Міндетті медициналық əлеуметтік сақтандыру туралы» 
Заңы. Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу ереже. 2. Ме-
ди циналық этика. 3. Құжат айналымын жүргізу қағидалары. 
4. Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу саласындағы 
мемлекеттік əлеуметтік саясаттың негізгі бағдарлары, страте-
гиялары мен бағдарламалардың ережелері. 5. Мүгедектерді 
оңалтуды ұйымдастыруға қатысты халықаралық тəжірибесін қоса 
медициналық-əлеуметтік сараптау мен мүгедектерді оңалту зама-
науи əдістері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникативтік дағдылар, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

7-8-деңгейлер Мекеменің (ұйымның) басшысы. Денсаулық сақтау ұйымдағы 
құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі (бас дəрігер, директор, 
аға дəрігер, меңгеруші, басшы). Клиникалық (параклиникалық) 
бөлімшенің меңгерушісі.

БА-мен байланысы Мекеменің (ұйымның) 
басшысы. Денсаулық 
сақтау ұйымдағы 
құрылымдық бөлімше-
нің меңгерушісі (бас 
дəрігер, директор, аға 
дəрігер, меңгеруші, 
басшы). Клиникалық 
(параклиникалық) бө-
лімшенің меңгерушісі.

Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік 
сипаттамалары.

 
«Медициналық – əлеуметтік сараптаманың медициналық тіркеушісі» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 3252
Кəсіптің атауы Медициналық – əлеуметтік сараптаманың медициналық тіркеушісі
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыс-
пен қамту ұйымда-
рының басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызметшілірі 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі 
ҚЖІБИ

Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Кəсіби білім деңгейі Техникалық жəне кəсіптік (арнайы орта, кəсіптік орта) əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық білім.

1-еңбек функция-
сы: Пациенттерді 
медициналық тіркеуді 
жүргізу

1-міндет: МƏС 
тіркеу бөлімінде 
пациенттерді 
ақпараттық-
анықтамалық қолдау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тіркеу бөлімі жұмысының барлық 
мəселелері бойынша қағидалар мен коммуникация процеду-
раларын пайдалану. 2. Өтініш берушілерден қабылданатын 
құжаттардың толықтылығы мен жарамдылық мерзімін тексе-
ру. 3. Когнитивтік бұзылушылықтары, сөйлеу, көру, есту қабілеті 
жоғалған оның ішінде қарым-қатынас орнатуының бұзушылықтары 
бар пациенттермен қарым-қатынас орнату. 4. Мүгедектігі алғашқы 
рет айқындалған кезде мүгедектік бойынша жəрдемақыны, еңбек 
қабілеттілігінен айырылу жағдайын, əлеуметтік төлемді тағайындау 
үшін өтініштерді, құжаттарды қабылдау. 5. Пациенттерге 
медициналық- əлеуметтік көмек көрсету жөнінде ең өзекті 
мəселелері бойынша жүгінуі тəртібін түсіндіру. 6. Мəліметтерді 
МДОБ ААЖ дерекқорына енгізу. 7. Белгіленген тəртіп пен 
есептілік алу жəне есептеме нысандарын қағаз жəне электрондық 
жеткізгіште толтыру.
Білуге тиіс: 1. Медициналық тіркеушінің міндеттері жəне кəсіптік 
коммуникациялары. 2. Азаматтардың денсаулығын сақтау 
саласында қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдер, 
нормативтік құжаттар. 3. Кəсіптік қарым-қатынас жəне жанжал-
сыз ынтымақтастықтың нормалары мен ережелері. 4. Өмірлік 
қиын жағдайда медициналық-əлеуметтік көмек алу тəртібі. 5. Ме-
дициналық сараптаманың түрлері, медициналық сараптаудан өту 
үшін жүгіну тəртібі.

2-міндет: 
Куəландырылатын 
адамды тіркеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Куəландырылатын адамның 
мүдделеріне сəйкес медициналық ұйымның қызметкерлерімен, 
медициналық жəне əлеуметтік қызметтер, басқа да ұйымдарымен 
əрекеттесу. 2. МƏС-ке жүгінген пациенттері туралы медициналық 
ақпаратты алу жəне тіркеу. 3. Пациент тұлғасын куəландыратын 
құжаттармен деректерді салыстырып тексеру. 4. Нысандар, 
құжаттар жəне медициналық карталарды толтыру үшін пациенттер 
арасында сауалнама жүргізу. 5. Мүгедектік туралы анықтамадан 
жіне МƏС актісінен үзіндіні жалпы еңбек қабілеттілігінен айырылу 
дəрежесі туралы анықтамадан үзіндіні əлеуметтік төлемдерді 
тағайындайтын жəне төлейтін органдарға тапсыру үшін тізім 
жолдау.
Білуге тиіс: 1. Кəсіптік қарым-қатынас жəне жанжалсыз 
ынтымақтастықтың нормалары мен қағидалары. 2. Ақпаратты жи-
нау жəне сақтау заманауи технологиялары. 3. Медициналық кар-
талар мен МƏС электрондық дерекқорын сақтау жүйесі. 4. Қағаз 
жəне электрондық тасымалдағыштарда бастапқы медициналық 
құжаттаманы жүргізу талаптары.

(Жалғасы. Басы 22-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 
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Жеке құзыретіне 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоционалдық бауырмалдық, ұжымда жұмыс істеу, 
жауаптылық, атқарғыштық, адалдық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланыс

5-деңгей Медициналық тіркеуші

БА-мен байланыс Медициналық тіркеуші Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Медициналық – əлеуметтік сараптаманың медициналық тіркеушісі» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 3252
Кəсіптіңатауы Медициналық – əлеуметтік сараптаманың медициналық тіркеушісі
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

5

Халықты əлеуметтік 
қорғау жəне жұмыспен 
қамту ұйымдарының 
басшылары, маман-
да ры жəне басқа да 
қыз  метшілірі лауа-
зымдарының үлгі лік 
біліктілік сипатта-
маларына сəйкес 
кəсіптің біліктілік 
деңгейі ҚЖІБИ

Жоғары əлеуметтік, педагогикалық, медициналық білім

Кəсіби білім деңгейі Жоғары əлеуметтік, педагогикалық, медициналық білім
 Міндет: МƏС 

тіркеу бөлімінде 
картотеканы 
(дерекқорды) 
қалыптастыру жəне 
жүргізу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Белгіленген кəсіптік коммуника-
цияларды пайдалану. 2. Кəсіптік міндеттерді шешу əдістерін өз 
бетінше əзірлеу жəне ұсыну. 3. Тіркеу бөлімінің картотекасында 
жұмыс кеңістігін ұйымдастыру. 4. Куəландырылатын тұлғалардың 
деректерін есепке алу топтары бойынша бөлу (аумақтық 
учаскелік қағидаты бойынша, электрондық нөмірлері бойынша). 
5. «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы 
бөлімшесіне «МДОБ» АЖ арқылы өтініштер мен құжаттармен бірге 
электрондық өтінімдерді жəне мемлекеттік органдары мен (неме-
се) ұйымдардың ақпараттық жүйелерінін алынған мəліметтерді 
жолдау. 6. МƏС актілері мұрағатын құру.

  Білу тиіс: 1. Медициналық тіркеушінің лауазымдық міндеттері жəне 
кəсіптік қарым-қатынастары. 2. Куəландырылатын тұлғалардың 
медициналық құжаттамасына жүйеленген сақтау ұйымдастыру. 
3. Ақпаратты жинау жəне сақтау заманауи технологияла-
ры. 4. Ағымдағы жəне мұрағаттық медициналық құжаттарды 
рəсімдеу ережелері. 5. Нормативтік құқықтық актілер: «Халықты 
əлеуметтік қорғау саласында арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11038 болып 
тіркелген). «Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу кезінде 
қалыптастырылатын құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 983 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12886 болып тіркелген).

Жеке құзыретіне 
қойылатын талаптар

Коммуникативтік дағдылар, эмоционалдық бауырмалдық, ұжымда жұмыс істеу, 
жауаптылық, атқарғыштық, адалдық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланыс

5-деңгей Əдіскер

БА-мен байланыс Əдіскер Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Еңбек жəне ұйымдастырушылық психология саласындағы психолог» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-2-001
Кəсіптің атауы Еңбек жəне ұйымдастырушылық психология саласындағы психолог
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6 (6.1., 6.2., 6.3.)

БА сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

І-санатты психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне 2-санатты психолог ретінде кемінде 2 жыл жұмыс өтілі. ІІ-санатты 
психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім 
жəне санаты жоқ психолог ретінде кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Психолог: тиісті мамандығы 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) кəсіптік білім
1-Еңбек функциясы: 
Жұмыс барасында 
еңбек процестерін 
жəне қызметкердің 
психологиялық қүйін 
талдау

1-міндет: Белгіленген 
міндеттерге сəйкес 
ведомствоаралық 
тобы мамандарын 
тиімді психологиялық 
даярлау нысандарын 
жəне əдістерін іріктеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қажеттілігі мен сұранымдарды 
ескере отырып жаттықпа сабақтарды құрастыру. 2. Психология-
дағы жаңа технологияларын қолдану. 3. Ұтымды жұмыс жəне 
демалу тəртіптерін орнату. 4. Қызметкерлерге əсерін тигізетін 
психологиялық факторларын аңықтау (қызметкерлерге əсер ететін 
қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар). 5. Өндірісті əлеуметтік-
психологиялық басқару жəне ұжымның əлеуметтік даму 
мəселелері жөнінде кадрлар мен еңбек мəселелерімен айналыса-
тын кəсіпорынның басшылары мен қызметкерлеріне кеңес беру. 
6. Психологиялық факторлары мен эргономикалық талаптарды 
ескере отырып жұмысты ұйымдастыру жүйесін жобалау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: 2002 жылғы 8 тамыз-
дағы Бала құқықтары туралы Конвенциясы. Еңбек кодексі. «Білім 
туралы» Заңы. 2. Еңбек жəне басқару психологиясы. 3. Инже-
нерлік жəне əлеуметтік психологиясы. 4. Қызметкерлердің еңбек 
қызметінің психологиялық ерекшеліктерін зерттеу əдістері. 5. Ең-
бек жағдайларын зерттеуде пайдаланылатын техникалық құрал-
дар. 6. Психология саласындағы отандық жəне шетелдік озат 
тəжірибесі. 7. Өндірістік технологиясы негіздері. 8. Экономика, 
өндірісті ұйымдастыру, еңбек жəне басқару негіздері. 9. Кəсіби 
бағдарлау жəне кəсіби бейімделу жұмыстың негіздері. 10. Ішкі 
жұмыс тəртібінің ережелері, өндірістік санитария ережелері, өрт 
қауіпсіздігінің талаптары.

2-міндет: Əлеуметтік 
органдары 
мен ұйымдар 
қызметкерлеріне 
психологиялық білім 
беру жүйесін құру 
бойынша жұмысты 
ұйымдастыру

Икемдіктер мен дағдылар: 1. Жеке адамға құрмет көрсету. 2. Жал-
пы азаматтық жəне ұлттық құндылықтар жүйесіне бірігу бейілділікті 
көрсету. 3. Моральдік-психологиялық ахуалды жəне еңбек. 4. Жағ-
дайларын жақсарту.
Білуге тиіс: 1. Психологиялық қолдау көрсету əдістері. 2. Нейро-
психикалық күйлердің тұрпаттамасы жəне шекаралық белгілері. 
3. Еңбек жəне басқару психологияның негіздері. 4. Инженерлік 
жəне əлеуметтік психологиясы. 5. Еңбек физиологиясы. 6. Ұйымда 
қызмет ететін адамдарды тəрбиелеу мен оқыту психологиясының 
басымдық рөлін түсіну.

2-Еңбек функци-
ясы: Кəсіпорын 
жұмысшыларының 
психологиялық 
қауңпсіздігін 
жоғарлату жəне 
психологиялық 
сəтсіздігін алдын алу 
бағдарламаларын 
əзірлеу жəне асыру

1-міндет: Мамандарды 
психологиялық 
дайындауда тиімді 
нысандары мен 
əдістерін іріктеу

Икемдіктер мен дағдылар: 1. Оқу бағдарламасы талаптарына 
сəйкес сабақтарды жоспарлау. 2. Кəсіптік даму траекториясын 
анықтау. 3. Жас жұмысшылар мен мамандардың өндірістік жəне 
кəсіптік бейімделу шараларын іске асыру. 4. Ұйымдастырушылық 
қатынастардың əр түрлі жəне күрделі жүйесіне адам мінез-құлқы-
ның психологиялық механизмдері туралы арнайы ақпарат жинау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Еңбек кодексі. 
«Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулықтарды əзірлеу, бекіту жəне қарау ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 927 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12534 болып тіркелген). 2. Отандық жəне шетелдік 
психологиялық жүйелерін дамытудың заманауи үрдістері. 3. Бас-
қару психологиясы, ұйымдастырушылық психологиясы. 4. Қақты-
ғыстарды шешу технологиясы. 5. Психологтардың отандық жəне 
шетелдік озат тəжірибесі. 6. Ішкі еңбек тəртібі ережелері.

3-Еңбек функция-
сы: Қызметкерлердің 
кəсіптік қабілеттігінің 
төмендеуіне əсер 
тигізетін факторларды 
анықтау жəне алдын 
алу

1-міндет: 
Психологиялық жəне 
əлеуметтік деңгейі 
мен мазмұнын зерттеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік-психологиялық 
тəуекелдер мен қақтығыс факторларын бағалау; 2. Əлеуметтік 
жəне психологиялық шиеленісті төмендету бойынша алдын алу 
жұмысын жүргізу; 3. Кəсіпорын қауіпсіздігі жүйесіндегі негізгі 
қызметтік міндеттерге қоса қызметкерлердің бейілділігін анықтау 
жəне арту мақсатында жаңадан қабылданған қызметкерлерімен 
сұхбат жүргізу; 4. Ұйымдағы шиеленісті төмендету мəселелері 
бойынша жеке жəне топтық кеңес жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Қызметкерлер қызметіндегі психологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу əдістері; 2. Күйзеліс жағдайлар психологи-
ясы; 3. Əлеуметтену, əлеуметтік бейімделу мəселелері, əлеуметтік 
орта сипаттамалары; 4. Кəсіптер мен мамандардың жіктелімі жəне 
кəсіппен адамға қойылатын талаптар.

2-міндет: 
Психологиялық 
ортаны зерттеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Сұхбаттасты мұқият тыңдау жəне 
есту икемділігі. 2. Күйзеліс жағдайлардағы тұрақтылық. 3. Психо-
логиялық зерттеулерді жүргізу. 4. Қарым-қатынас жөнінде əлеу-
меттік-психологиялық тренингтерін өткізу. 5. Заманауи психо-
логиялық диагностика жасау əдістерін меңгеру.
Білуге тиіс: 1. Қызметкерлер қызметіндегі психологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу əдістері. 2. Жұмыс жағдайын зерттеу-
де пайдаланылатын техникалық құралдар. 3. Кері байланысқа 
жету əдістері мен құралдары. 4. Рефлексия əдістерін қолдану, 
қиындықтарды анықтау жəне ұжым қызметін оңтайландыру.

Жеке бас 
құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандықтарға 
қатысы

7-деңгей Əлеуметтік дамыту бөлімінің басшысы

БА-мен байланысы Əлеуметтік дамыту 
бөлімінің басшысы

Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

 
«Əлеуметтік психолог» кəсібінің карточкасы
Кəсіп коды: 2634-9-004
Кəсіптің атауы: Əлеуметтік психолог
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі:

6 (6.1., 6.2., 6.3.)

БА сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

І-санатты психолог: тиісті мамандағы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орынынан кейінгі) 
білім жəне 2-санатты психолог ретінде кемінде 2 жыл жұмыс өтіледі. ІІ-санатты психолог: 
тиісті мамандары бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орынынан кейінгі) білім жəне санаты 
жоқ психолог ретінде кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Психолог: тиісті манадағы бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орынынан кейінгі) білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Кəсіптік білімі деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) кəсіптік білім
1-еңбек функ-
циясы: Өмірдің 
қиын жағдайына 
ұшыраған əлеуметтік 
тобына жəне 
ерекше тұлғаларға 
(клиенттерге) 
психологиялық көмек 
көрсету

1-міндет: Клиенттерге 
психологиялық қолдау 
көрсетудің жеке 
бағдарламаларын 
əзірлеу 2-міндет: 
Клиенттердің 
жеке ресурстарын 
жетілдіру жəне 
топтық жəне жеке 
кеңестерді өткізу үшін 
команда құру жəне 
бағдарламаларды 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттерге психологиялық 
көмек көрсету бойынша əртүрлі адамдармен жəне топтармен 
өзара əрекеттесу. 2. Психологиялық көмекке мұқтаж клиенттерге 
психологиялық қолдау ұйымдастыру. 3. Өмірлік қиын жағдайлардан 
шығу үшін клиенттерге психологиялық қолдау көрсету. 4. Кəсіби 
этикалық нормалар шеңберінде клиенттердің əлеуметтік орта-
сына психологиялық əсер ету. 5. Клиенттерді əлеуметтендіру 
қиындықтарын еңсеру үшін нақты психологиялық технологияларды 
қолдану. 6. Халық арасында психологиялық білімді тарату қызме-
тін жүргізу. 7. Өмірлік қиын жағдайдағы адамдарға қолдау көрсету 
мəселелері бойынша əлеуметтік саласы органдары мен ұйым-
дардың басқа қызметкерлерімен өзара əрекеттесу. 8. Клиенттер 
мен жеке жұмыс істеу бағдарламаларын əзірлеу. 9. Клиенттермен 
топтық жұмыс істеу бағдарламаларын əзірлеу. 10. Өмірлік қиын 
жағдайдағы əлеуметтік топтардың мүшелеріне психологиялық 
көмек көрсету бағдарламаларын əзірлеу. 11. Клиенттер дерекқорын 
жүргізу. 12. Құжаттар айналымын басқару жəне клиент туралы 
алынған деректер құпиялылығын қамтамасыз ету.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік психологиядағы заманауи үрдістер, 
өзекті мəселелер жəне жұмыс істеу əдістері. 2. Дағдарыс, қайғы, 
қаза жəне жоғалту психологиясы. 3. Төтенше жағдайлар психоло-
гиясы. 4. Жеке тұлғаның жəне шағын топтардың психологиясы. 
5. От басы мен отбасылық қарым-қатынастар психологиясы. 6. Тə-
уел ділік, аддикциялар психологиясы, девиантология. 7. Өмірдің 
түрлі кезеңдеріндегі тұлғаның даму жастық ерекшеліктері. 8. Əлеу-
меттендіру мəселелері. 9. Қолайсыз əлеуметтік жағдайдағы тұлға-
ның даму ерекшеліктері. 10. Əлеуметтендіру бұзылыстардағы пси-
хологиялық көмектің технологиясы, əдістері мен түрлері. 11. Пси-
хологиялық кеңес беру негіздері. 12. Əлеуметтік психологиялық 
тренингті ұйымдастыру жəне жүргізу негіздері.

2-еңбек функциясы: 
Əлеуметтік топтарға 
жəне жеке тұлғаларға 
(клиенттерге) 
психологиялық көмек 
көрсету бойынша 
ведомствоаралық 
топтарды дайындау

1-міндет: 
Ведомствоаралық 
ынтымақтастық 
бағдарламаларының 
əртүрлі бейіндерін 
басқа бағдардағы 
мамандармен бірлесіп 
əзірлеу 2-міндет: 
Мамандардыоқыту 
жəне олардың 
психологиялық 
дайындығы

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Ведомствоаралық тобы маман-
дарын тиімді психологиялық дайындау нысандары мен əдістерін 
іріктеу . 2. Ведомствоаралық топ мамандарына психологиялық 
дайындықты жүргізу. 3. Психологиялық көмек көрсету бойынша ма-
мандарды даярлау бағдарламаларын əзірлеу. 4. Топта қызмет ету 
бойынша жеке мамандарға кеңес беру. 5. Құжаттама мен қызметтік 
хат жазысуды жүргізу. 6. Ұйым мəселелерін шешу үшін ақпараттық, 
дерекқорлар жəне басқа ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеуге 
арналған заманауи технологияларын қолдану.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік психология, жеке жəне кіші топтар 
психологиясы. 2. Топтық жұмыс əдістемесі. 3. Басқару психо-
логиясы, ұйымдастырушылық жəне өндірістік психологиясы. 
4. Ведомствоаралық ынтымақтастық реттемесі жəне əртүрлі 
ведомстволар мамандары арасындағы кəсіби ақпарат алмасу 
ережелері. 5. Топта жұмыс істеу технологиясы. 6. Əлеуметтік, пси-
хологиялық жəне басқа ресурстарды белсендіру əдістері. 7. Ма-
мандармен тиімді қарым-қатынастар құру əдістемесі. 8. Шие ле-
ністер мен жанжалдарды шешу технологиялары.

3-еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік 
мекемелер мен 
ұйымдардың 
(клиенттердің) 
қызметкерлеріне 
психологиялық көмек 
көрсету.

1-міндет: 
Жоспарларды 
əзірлеу, 
психологиялық көмек 
көрсету нысандары 
мен шарттарын 
келісу. 2-міндет: Жеке 
психологиялық көмек 
көрсету. 3-міндет: 
Психологиялық 
тренингтерді, 
сабақтарды жүргізу 
жəне консультация 
беру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Психологиялық көмек алу үшін 
əлеуметтік саласы мекемелері мен ұйымдарға түскен өтініштерді 
жəне өтінімдердірді талдау. 2. Əлеуметтік саладағы стандарттар 
мен регламенттерге сəйкес клиенттердің қызмет нəтижелілігін 
талдау жəне бағалау 3. Əлеуметтік салада психологиялық қызмет 
көрсету жөнінде құжаттарды дайындау. 5. Жұмыста ақпарат-
тық жүйелерді пайдалану, қызмет бағдары бойынша жаңа 
ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру. 6. Тəжірибеде ересек терді 
оқыту əдістемелерін, жеке жəне топтық жұмысты қолдану. 7. Пси-
хологиялық көмек көрсету тиімділігін бағалау. 8. Психология лық 
қызмет алушылармен кері байланысты сыни бағалау. 9. Əлеу-
меттік саладағы құжаттарға қойылатын талаптарға сəйкес құжат-
та маны, қызметтік хат алмасу жүргізу. 10. Клиенттерге психоло-
гиялық көмек көрсету жаңа нысандары мен əдістерін əзірлеу.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік психология, жеке жəне кіші топтар пси-
хологиясы. 2. Жеке консультациялар мен тренингтер əдіснамасы. 
3. Ұйымдастырушылық психологиясы. 4. Келіссөздерді жүргізудің 
негізгі қағидаттары, түрлері, стратегиясы жəне тактикалық əдістері. 
5. Ұйымдар қызметкерлеріне психологиялық көмек көрсетудің 
негізгі теориялары. 6. Əлеуметтік саласындағы персоналды 
басқару, ведомствоаралық ынтымақтастық, қызмет көрсету құжат-
тар айналымына қойылатын талаптар. 7. Психологиядағы қызмет 
көрсету сапасы мен шарттарына қойылатын заманауи стандарттық 
талаптар. 8. Жеке деректерді сақтау жəне оларды пайдалану.

4-еңбек функци-
ясы: Халыққа, 
əлеуметтік мекемелер 
мен ұйымдардың 
қызметкерлеріне 
психологиялық білім 
беру жүйесін құру 
жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру
 

1-міндет: 
Психологиялық 
білім беру жоспарын 
əзірлеу. 2-міндет: 
Психологиялық 
қызметтер тізімін 
жəне олардың 
қолжетімділігін 
дайындау. 

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Психологиялық білім беру жоспа-
ры мен бағдарламаларын əзірлеу үшін халықтың, əлеуметтік 
мекемелердің жəне ұйымдардың өтінімдер мен өтініштерді жи-
нау. 2. Əлеуметтік саласының органдары мен ұйымдармен 
реттемелерді əзірлеу жəне келісу. 3. Психологиялық білім беру 
жəне ақпараттық консультациялар өткізу жоспарын əзірлеу 
кезінде психологиялық қауіпсіздігі жəне орта жайлылығын бақылау 
нəтижелерін пайдалану. 4. Психологиялық білім берудің əртүрлі 
нысандары мен əдістерін, оның ішінде белсенді əдістерді қолдану. 
5. Психологиялық қызметтер жөнінде халықтың кез-келген тобына 
ақпаратты құзыретті, қолжетімді ұсыну. 

(Жалғасы. Басы 22-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 
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3-міндет: 
Психологиялық білім 
беру əлеуметтік 
саласының органдары 
мен ұйымдар 
қызметкерлеріне 
ұсынымдарды 
əзірлеу. 4-міндет: 
Психологиялық 
қызметтерді алу 
мүмкіндігі жəнінде 
топтық жəне жеке 
ақпараттық кеңестер 
өткізу.

6. Психологиялық білім беру үшін визуалды материалдар жасау. 
7. Психологиялық білім беруде қарым-қатынас, білім беру, этни-
калық, конфессиялық жəне басқа да кедергілерді еңсеру. 8. Психо-
логиялық білім беру тиімділігін бағалау. 9. Заманауи жұмыс техно-
логияларын меңгеру. 10. Құжаттаманы жəне қызметтік хат алмасу-
ды жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік саладағы нақты міндеттерді шешу ор-
гандары мен ұйымдар. 2. Əлеуметтік психология, жеке жəне кіші 
топтар психологиясы. 3. Тұрмыстың жəне отбасылық тəрбиелеудің 
ұлттық жəне өңірлік ерекшеліктері. 4. Отбасылық психология, 
отбасылық кеңес, отбасылық дағдарыстар. 5. Əлеуметтену, 
əлеуметтік бейімделу жəне бейімсіздену мəселелері, əлеуметтік 
орта сипаттамалары. 6. Адамның өмірлік іс-əрекеттері мен 
қоршаған ортаның қауіпсіздігі. 7. Дағдарыс, қайғы, қаза жəне 
жоғалту психологиясы.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, командада 
жұмыс істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандықтарға 
қатысы

7-деңгей Əлеуметтік дамыту бөлімінің басшысы

БА-мен байланысы Əлеуметтік дамыту 
бөлімінің басшысы

Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

 
«Пенитенциарлық жүйесінде сотталғандармен жұмыс істейтін əлеуметтік қызметкер» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-4-001
Кəсіптің атауы Пенитенциарлық жүйесінде сотталғандармен жұмыс істейтін əлеуметтік қызметкер
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6

БА сəйкес кəсіптік 
біліктілік деңгейі

Жоқ

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық 
білім.

1-Еңбек функциясы: 
Қылмыстық жазасын 
өтеу кезінде, оның 
ішінде босатылғаннан 
кейін қоғамға 
бейімделу (қайта 
бейімделу) кезінде 
оларға түзету жəне 
қайта əлеуметтендіру 
мақсатында 
əлеуметтік көмек, 
қолдау көрсету жəне 
қорғау

1-міндет: Оңалышуға 
оңалту ортасын 
ұйымдастыру, 
өмір сүру кеңістігін 
жайластыру, 
əлеуметтік-
психологиялық 
кедергілерді жеңу 
үшін ұсынымдар беру 
жəне көмек көрсету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік-психологиялық оңалту 
жөнінде оңтайлы іс-шаралар тізбесін жəне оларды іске асыру 
кезектілігін белгілеу. 2. Оңалушының, оның жақын ортасы мен 
орта ресурстарының мүмкіндіктеріне сəйкес оңалту іс-шаралардың 
нəтижелерін бағалау. 3. Оңалушы мен оның заңды өкілдеріне 
оң көзқарас, шыдамдылық, эмоционалдық қолдау көрсету. 
4. Сотталғандардың құқықтық мəртебесін сақтау 5. Кəсіптік 
мəселелерді шешу əдістерін дербес қабылдау.
1. Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: 2002 жылғы 8 
тамыз дағы Бала құқықтары туралы Конвенциясы. «Білім туралы» 
Заңы. «Кемтар балаларға əлеуметтік жəне медициналық педагоги-
ка лық түзеуді қолдау туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерге əлеуметтік көмек көрсету туралы» Заңы. 2. Медиа-
ция, шиеленістерді шешу негізгі əдістері мен тəсілдері.

Жеке бас 
құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бейімделу.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

7-деңгей Қылмыстық атқару жүйесі мекемесінің консультанты. Құрылымдық 
бөлімшенің басшысы

БА-мен байланысы Қылмыстық атқару 
жүйесі мекемесінің 
кон сультанты. Құры-
лым дық бөлімшенің 
басшысы.

Жоқ

 
«Пенитенциарлық жүйесіндегі сотталғандармен жұмыс істейтін əлеуметтік қызметкер» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-4-001
Кəсіптің атауы Қылмыстық атқару жүйесі мекемесінің консультанты
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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БА сəйкес кəсіптік 
біліктілік деңгейі

Кəсіби консультант: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) əлеуметтік, психологиялық, педагогикалық 
білім жəне мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функция-
сы: Бағдарламалау 
жəне жоспарлау. 
Пациенттерге 
ұзақ мерзімді 
диагностикалық 
қадағалауды жүзеге 
асыру

1-міндет: 
Психологиялық 
жəне əлеуметтік 
зерттеулердің 
мақсаттары мен 
міндеттерін белгілеу, 
қадағалау жүргізу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қоғамға қайта əлеуметтену жəне 
іс-əрекеттер жоспарын (сотталғандармен бірге мақсаттарды, 
болашақ жұмыстың міндеттерін, қызмет əдістерін, құралдарын, 
нысандары мен кезеңдерін айқындау) əзірлеу. 2. Сотталғандар 
жəне əлеуметтік қызмет мамандары арасында сенім ахуалын 
қалыптастыру. 3. Психологиялық жəне əлеуметтік зерттеулер 
жүргізу, іс-əрекеттерді əлеуметтік қызметімен үйлестіру. 4. Міндетті 
түрде сотталғанның, оның тағдырына мүдделі адамдардың қаты-
суымен құжаттарды ресімдеу жəне бекітуге дайындау. 5. Бақылау 
жүргізу. 6. Сотталғанды заңға бағынышты мінез-құлыққа тарту.
2. Білуге тиіс: 3.1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексі (бұдан əрі – Қылмыстық 
кодексі). 2. Ұзақ мерзімді əлеуметтік, психологиялық зерттеулерді 
жүргізу ерекшеліктерін. 3. Клиникалық қадағалау жүргізу 
əдістемесін. 4. Өзара əрекеттесу клиникалық-психологиялық, 
əлеуметтік-психологиялық жəне педагогикалық аспектілерін.

2-міндет: 
Ұйымдастыру-
атқарушылық

Икемділіктер мен дағдылар: 4.1. Оқыту-нұсқаулау, кеңес беру, 
нақты іс-əрекеттерді ұйымдастыру. 5.2. Көмек көрсету, қолдау, 
ынталандыру, түзету, қарым-қатынасты жəне əлеуметтік пайда-
лы қызметтерді ұйымдастыру 3. Сотталғандардың, мамандардың 
өзара іс-əрекеттесуді қамтамасыз ету, ынтымақтастықты үйлестіру, 
жеке іс-əрекеттер мен жұмыс кезеңдері нəтижелелігін бақылау 
жəне бағалау.
6. Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. Қылмыстық 
кодексі. «Қазақстан Республикасында мүгедектерге əлеуметтік 
көмек көрсету туралы» Заңы. 2. Психологиялық, педагогикалық 
жəне социологиялық қорытындыны құру қорытынды.

2-еңбек функция-
сы: Психологиялық 
- əлеуметтік зерттеу 
жүргізу

1-міндет: 
Психологиялық 
- социологиялық 
зерттеу жүргізудің 
тиісті əдістерін іріктеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелеріне отырғызылған адамдарға əлеуметтік жəне 
психологиялық қолдау көрсету. 2. Арнайы шаралар жүйесін 
орындау: қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде «əлсіз» 
сотталғандарды жəне олардың тəуекел топтарын қалыпты күтуге 
қиындық тудыратын басқалардан ерекшеленетін объективтік жəне 
субъективтік мұқтаждыққа шалдыққан «əлсіз» сотталғандардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын тұрмыстық жағдайларын 
нығайту, сақтау немесе қалпына келтіру; бостандықта өмір сүруге 
жəне пост-пенитенциарлық оңалтуға дайындау.
1. Білуге тиіс: 2.1. Нормативтік құқықтық актілер: 3. Конститутция. 
4. Қылмыстық кодексі. 7.2. Эксперименталды-психологиялық 
педагогикалық əдістерді іріктеу принциптерін. 3. Тұлғалық даму 
тұжырымдамасын жəне психопатология ерекшеліктерін.

2-міндет: Өмірлік 
жағдайына 
диагностика жасау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Өмірдің ауыр жағдайына, 
қылмыстық іске бару, бостандығынан айыру жеріне сотта-
лып жеткізген себептерін (детерминант-факторлары), жаңа 
пенитенциарлық-əлеуметтік проблемаларын туындаған жағдайлар 
мен жайлар себептерін анықтау. 2. Қылмыстық-атқару жүйесінің 
сотталғанға тигізетін əсері деңгейін, оның ішінде нақты тұлғаның 
басқа ерекшеліктерін, жалпылылығын, ортасын анықтау.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. Қылмыстық 
кодексі. «Қазақстан Республикасында мүгедектерге əлеуметтік 
көмек көрсету туралы» Заңы. 2. Əлеуметтік жұмыс этикасының 
халықаралық кодексі, жəне сотталғандарға əлеуметтік қызметтерді 
ұйымдастыру жөніндегі басқа нормативтік құжаттар.

3-еңбек 
функциясы: 
Пенитенциарлық 
жүйедегі 
сотталғандарға 
консультациялық 
жұмысы

1-міндет: 
Консультациялау, 
əлеуметтік қолдау 
тобын құру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Кəсіптік консультациялау əдістерін 
меңгеру. 2. Отбасылық ресурстарын жұмылдыруға бағытталған 
отбасылық консультациялау əдістерін меңгеру. 3. Азаматқа оң көз-
қарас, шыдамдылық таныту, эмоционалдық қолдау көрсету. 4. Кə-
сіптік қызметі үрдістерін басқару жəне бақылау, дəлелдеу жəне 
ақпаратты сауатты пайдалану.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Еңбек қодексі. «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. 
«Қазақстан Республикасында мүгедектерге əлеуметтік көмек 
көрсету туралы» Заңы. 2. Медиация, шиеленіс жағдайларын шешу 
əдістері мен тəсілдері.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлану.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптермен 
байланысы

8-деңгей Мекеменің (ұйымның) басшысы

БА-мен байланысы Мекеменің (ұйымның) 
басшысы

Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

 
«Əлеуметтік саласындағы психолог-консультант» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-9-004
Кəсіптің атауы Əлеуметтік саласындағы психолог-консультант
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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БА, халықты 
əлеуметтік қорғау 
жəне жұмыспен 
қамту ұйымдарының 
басшылары, 
мамандары жəне 
басқа да қызметшілері 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптік 
біліктілік деңгейі

І-санатты психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне 2-санатты психолог ретінде кемінде 2 жыл жұмыс өтілі. ІІ-санатты 
психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) 
білім жəне санаты жоқ психолог ретінде кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Психолог: тиісті 
мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, жұмыс 
өтіліне талап қойылмайды. Əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант: біліктілігі жоғары 
деңгейдегі маман: жоғары санат: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) (əлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық) білім жəне жұмыс өтілі бірінші санаттағы біліктілігі жоғары 
деңгейдегі маман ретінде кемінде 3 жыл; бірінші санат: жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық) білім жəне жұмыс өтілі екінші 
санаттағы біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 2 жыл; екінші санат: жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) (əлеуметтік, педагогикалық, медициналық) білім 
жəне жұмыс өтілі санаты жоқ біліктілігі жоғары деңгейдегі маман ретінде кемінде 1 жыл; 
санаты жоқ: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) (əлеуметтік, педагогикалық, 
медициналық) білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) психологиялық білім жəне ұйымның тиісті 
бейініне сəйкес келетін экономикалық қызметінде кемінде 5 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функциясы: 
Əлеуметтік топтарға 
жəне жеке адамдарға 
психологиялық көмек 
көрсету бойынша 
ведомствоаралық 
топтарды құру

1-міндет: 
Ведомствоаралық 
өзара əрекеттесу 
бағдарламаларының 
басқа бағдарлы 
мамандарымен 
бірлесіп əзірлеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Əлеуметтік топтарға жəне 
жеке тұлғаларға психологиялық көмек көрсету бойынша 
ведомствоаралық топтарды дайындау. 2. Психологиялық қорғауды 
жоғарылату жəне халық психологиялық сəтсіздігін алдын алу 
бағдарламаларын əзірлеу. 3. Белгіленген міндеттеріне сəйкес 
ведомствоаралық топтың мамандарын тиімді психологиялық 
даярлаудың нысандары мен əдістерін іріктеу.
Білуге тиіс: 1. Жеке тұлға психологиясы принициптері мен 
негіздерін. 2. Психотерапия жəне психологиялық кеңес беру 
принциптерін. 3. Командада жұмыс істеу, əртүрлі ведомстволар 
мамандары қызметін ұйымдастыру технологияларын. 4. Ведом-
ствоаралық командаларды дайындау үшін əлеуметтік, психо-
логиялық жəне басқа ресурстарын жандандыру əдістерін.

2-міндет: Клиенттерге 
психологиялық көмек 
көрсету жөнінде 
ведомствоаралық 
тобының маман-
дарына кеңес беру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиникалық психологиядағы нақты 
психологиялық мəселелерін шешуде заманауи құралдарын, 
психотехнологияларды дұрыс іріктеу жəне пайдалану. 2. Клиент 
талаптарына жəне мəселесіне сəйкес келетін дұрыс іріктеу жасау. 
3. Психикалық əсердің бағыты мен технологиясын іріктеу.
Білуге тиіс: 1. Клиенттердің психологиялық қасиеттері мен күйлері. 
2. Психологиялық кеңес беру негізгі заманауи тұжырымдамалары. 
3. Мамандармен тиімді қарым-қатынас жасау техникалары. 
4. Кəсіп тік этика талаптарын.

2-еңбек функция-
сы: Халықтың өмір 
сүру ортасының 
психологиялық 
қауіпсіздігі мен 
жайлылығы 
мониторингін 
ұйымдастыру

1-міндет: Халықтың 
тіршілік ортасының 
талаптары мен 
мүмкіндіктеріне 
сəйкестігінің 
психологиялық 
өлшемдерін анықтау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Психологиялық тəуекелдерді, 
əлеуметтік жəне психологиялық шиеленіс факторларын анықтау 
жəне бағалау 2. Алынған деректерді жалпылау, олардың негізінде 
теріс құбылыстарды барынша азайту үшін психологиялық 
ұсыныстарын əзірлеу. 3. Өз ұстанымын дəлелдеу.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтік психология, кіші топтар психологиясы. 2. 
Күйзеліс күйлер психологиясы. 3. Төтенше жағдайлар психология-
сы, жоғалту, қайғы психологиясы. 4. Халықтың ұлттық, этномəдени 
жəне конфессиялық ерекшеліктері мен танымал дəстүрлері. 
5. Отбасы психологиясы, отбасылық кеңес беру, отбасылық 
дағдарыстар.

2-міндет: Халықтың 
өмір сүру ортасының 
психологиялық 
қауіпсіздігі мен 
орта жайлылығы 
мониторингін жасау 
жəне алынған 
мəліметтерді талдау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тəуекелдер мен əлеуметтік-
психологиялық шиеленіс факторларын бағалау. 2. Халықтың өмір 
сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі мен орта жайлылығы 
мониторингі нəтижелері бойынша материалдар əзірлеу. 3. Ха-
лықтың өмір сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі мен 
жайлылығы мониторингі нəтижелерін талдау кезінде анықталған 
шиеленісті төмендету мəселелеріне жеке жəне топтық кеңес 
беру. 4. Халықтың өмір сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі 
мен жайлылығы мониторингі нəтижелерін есепке ала отырып, 
əлеуметтік жəне психологиялық шиеленісті төмендету бойынша 
профилактикалық жұмыстарды жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Отбасылық психология, отбасылық кеңес, 
отбасылық дағдарыстар. 2. Əлеуметтену, əлеуметтік бейімделу 
мəселелері, əлеуметтік ортаның сипаттамалары. 3. Күйзеліс 
күйлердің психологиясы. 4. Халықтың ұлттық, этномəдени жəне 
конфессиялық ерекшеліктері мен ұлттық дəстүрлері.

3-еңбек функ-
циясы: Əртүрлі 
дереккөздерінің 
ресурстарын 
пайдаланып 
клиенттерге жеке 
психологиялық қолдау 
бағдарламаларын 
əзірлеу

1-міндет: Команда 
құру, оның ішінде 
ведомство 
аралық негізінде, 
клиенттердің 
жеке ресурстарын 
белсендіру 
бағдарламаларын 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттерді психологиялық қолдау 
бойынша топтық жұмыс бағдарламаларын əзірлеу. 2. Өмірлік 
қиын жағдайға тап болған əлеуметтік топтар мүшелеріне, оның 
ішінде ведомствоаралық негізінде мамандардың қатысуымен 
психологиялық көмек көрсету бағдарламаларын əзірлеу.
Білуге тиіс: 1. Дағдарыс жағдайлар психологиясы (тұжы-
рымдамалар, , тəсілдер, факторлар, əдістер жəне жұмыс əдісте-
мелер), тəуекелтану, қайғы, жоғалту психологиясы. 2. Тө тенше 
жағдайлар психологиясы (тəсілдері, мəселелері, көмек түрлері, 
салдары). 3. Кіші топтар психологиясы (түрлері, кіші топтардағы 
қарым- қатынастар, топтағы қысым).

2-міндет: 
Психологиялық 
көмекке мұқтаж 
клиенттерге 
психологиялық 
қолдау көрсетуді 
ұйымдастыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттер мəселелерін шешу үшін 
ақпараттық дерекқорлармен жəне басқа ақпараттық жүйелерімен 
жұмыс істеу заманауи технологияларын пайдалану. 2. Клиенттің 
жеке деректерін сақтау жəне өңдеу.
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтену мəселелері (тұжырымдамалар, тəсіл-
дер, əлеуметтенудің бұзылу белгілері, салдары, көмек түрлері). 
2. Əлеуметтену бұзылыстарындағы психологиялық көмек көрсету 
технологиялары, əдістері мен түрлері. 3. Психологиялық тренинг-
ті ұйымдастыру жəне өткізу негіздері (əдістеме, іске асыру, 
нəтижелер, салдар).

4-еңбек функциясы: 
Халыққа, əлеуметтік 
саласының органдары 
жəне ұйымдар қыз-
меткерлеріне психо-
логиялық білім беру 
жүйесін құру жөніндегі 
ұйымдастырушылық 
қызметі

1-міндет: Психикалық 
жəне физикалық 
денсаулығын 
сақтауда жəне 
қолдауда 
психологиялық 
факторлардың рөлі 
туралы ақпараттарды 
тарату

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттің мəселелерін шешу үшін 
ақпараттық дерекқорлармен жəне басқа ақпараттық жүйелермен 
жұмыс істеуге арналған заманауи технологияларды пайдалану. 
2. Клиенттің жеке деректерін сақтау жəне өңдеу.
1. Білуге тиіс: 2.1. Психологиялық ғылым мен практикалық 
психология (əлеуметті психологияландыру) туралы ғылыми 
көзқарастар мен ұғымдарды қалыптастыру жолдары мен əдістерін 
меңгеру. 2. Адамның психикалық жəне физикалық денсаулығына 
психологиялық факторлардың əсер ету қағидаттары .

2-міндет: Психо-
логиялық білім беру 
бойынша əлеуметтік 
саласының органдары 
мен ұйымдар 
қызметкерлеріне 
ұсынымдарды əзірлеу

1. Икемділіктер мен дағдылар: 2.1. Микро- жəне макроорталарын 
психикалық үйлестіру мақсатында психологиялық білімді қол да-
ну жəне пайдалану тұрақты қажеттілігін қалыптастыру. 3.2. Ақпа-
ратпен, желілік ресурстармен, ақпараттық жүйелермен жəне 
бағ дар ламалармен заманауи жұмыс технологияларын меңгеру. 
3. Же ке даму мақсатында психологиялық білімді қолдану жəне 
пайда лану тұрақты қажеттілігін қалыптастыру.

(Жалғасы. Басы 22-29-беттерде) 

(Жалғасы 31-бетте) 
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1. Білуге тиіс: 2.1. Əлеуметтік саласындағынақты органдар мен 
ұйымдар шешетін мəселелер. 3.2. Жеке жəне əлеумет деңгейінде 
психикалық денсаулықты сақтау нығайту заманауи тəсілдері мен 
үрдістері. 3. Тұрмыстың жəне отбасылық тəрбиелеудің ұлттық 
жəне аумақтық ерекшеліктері (халық дəстүрлері, тəрбиелеудің 
этномəдени жəне конфессиялық ерекшеліктері).

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлану

СБШ шеңберінде 
басқа мамандықтарға 
қатысы

7-деңгей Құрылымдық бөлімшенің басшысы. Мекеме (ұйым) бөлімінің 
(бөлімшесінің) меңгерушісі.

БА-мен байланысы Құрылымдық бөлім-
шенің басшы сы. 
Мекеме (ұйым) бөлімі-
нің (бөлімшесінің) 
меңгерушісі.

Халықты əлеуметтік қорғау жəне жұмыспен қамту ұйымдарының 
басшылары, мамандары жəне басқа да қызметшілері 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.

 
«Əлеуметтік саладағы психолог-консультант (сот)» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-9-004
Кəсіптің атауы Əлеуметтік саладағы психолог-консультант (сот)
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6 (6.1., 6.2., 6.3.)

БА сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

І-санатты психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне 2-санатты психолог ретінде кемінде 2 жыл жұмыс өтілі. ІІ-санатты 
психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім 
жəне санаты жоқ психолог ретінде кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Психолог: тиісті мамандығы 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды. Кəсіби консультант: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) білім жəне мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) психологиялық білім жəне мамандығы 
бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функция-
сы: Əртүрлі жастағы 
адамдарға жəне 
əлеуметтік топтарға 
психологиялық 
қызмет көрсету жəне 
ұйымдастыру

1-міндет: Əртүрлі 
жастағы адамдарды 
дамыту, білім беру, 
əлеуметтендіру үшін 
жауапты барлық 
органдар өкілдерімен 
ынтымақтастықты 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Халықтың психологиялық қауіпсіз-
дігін арттыру жəне халықтың психологиялық сəтсіздігін алдын алу 
бағдарламаларын əзірлеу. 2. Адамдарды сот отырысына дайын-
дау. 3. Жеке психологиялық ерекшеліктерін анықтау мақсатында 
диагностикалық жұмыс. 4. Психодиагностикалық қорытынды. 
5. Психологиялық күйді бағалау жəне тұлғалық сипаттама жа-
сау (судьяның сұрау салуы бойынша). 6. Қауіпсіздік жəне еңбекті 
қорғау нормалары мен ережелерінің талаптарын пайдалану.
Білуге тиіс: 1. Жеке тұлға психологиясының қағидаттары мен 
негіз дерін білу. 2. Жас психологиясы ерекшеліктері жөніндегі 
норма тивтік жəне əдістемелік құжаттар. 3. Психотерапия жəне 
психо логиялық кеңес беру қағидаттары. 4. Командада жұмыс 
істеу,əртүрлі ведомстволар мамандарының қызметін ұйымдастыру 
техно логиясы. 5. Психодиагностика, психологиялық кеңес беру 
жəне психопрофилактика негіздері. 6. Əлеуметтік психология, кіші 
топ тар психологиясы. 7. Дағдарыс жағдайлары психологиясы. 
8. Тө тенше жағдайлар психологиясы, жоғалту, қайғы психологиясы. 
9. Ха лықтың Ұлттық, этномəдени жəне конфес сиялық ерекшеліктері 
жəне халықтың ұлттық дəстүрлері. 10. От басы психологиясы, отба-
сылық кеңес беру, отбасылық дағдарыстар

2-міндет: Халықтың 
өмір сүру ортасының 
психологиялық 
қауіпсіздігі мен 
жайлылығы 
мониторингін жасау 
жəне алынған 
деректерді талдау

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тəуекелдер мен əлеуметтік-
психологиялық шиеленіс факторларын бағалау. 2. Халықтың өмір 
сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі мен орта жайлылығы 
мониторингі нəтижелері бойынша материалдар əзірлеу. 3. Халық-
тың өмір сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі мен жайлы-
лығы мониторингі нəтижелерін талдау кезінде анықталған шиеле-
ністі төмендету мəселелеріне жеке жəне топтық кеңес беру. 
4. Халықтың өмір сүру ортасының психологиялық қауіпсіздігі 
мен жайлылығы мониторингі нəтижелерін есепке ала отырып, 
əлеуметтік жəне психологиялық шиеленісті төмендету бойынша 
профилактикалық жұмыстарды жүргізу.
Білуге тиіс: 1. Отбасылық психология, отбасылық кеңес, 
отбасылық дағдарыстар. 2. Əлеуметтену, əлеуметтік бейімделу 
мəселелері, əлеуметтік ортаның сипаттамалары. 3. Күйзеліс 
күйлердің психологиясы. 4. Ұлттық, этномəдени жəне 
конфессиялық ерекшеліктері мен халықтың ұлттық дəстүрлері.

2-еңбек функ-
циясы: Əртүрлі 
дереккөздердің 
ресурстарын 
пайдаланып 
клиенттерге жеке 
психологиялық қолдау 
бағдарламаларын 
əзірлеу

1-міндет: Команда 
құру, оның ішінде 
ведомствоаралық 
негізінде, 
клиенттердің 
жеке ресурстарын 
белсендіру 
бағдарламаларын 
жүзеге асыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттерді (кəмелетке 
толмағандарды) психологиялық қолдау жұмыс бағдарламаларын 
əзірлеу. 2. Өмірлік қиын жағдайға тап болған əлеуметтік 
топтардың мүшелеріне ведомствоаралық негізде мамандардың 
қатысуымен психологиялық көмек көрсету бағдарламаларын 
əзірлеу. 3. Кəмелетке толмағандардың заңды өкілдерімен (ата-
аналар, қамқоршылар, жанашырлар) тығыз өзара əрекеттесу.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: Конституциясы. 
Қылмыстық кодекс. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі. 
2. Дағдарыс күйлер психологиясы (тұжырымдамалар, тəсілдер, 
факторлар, жұмыс əдістері жəне əдісмелері), қайғы, жоғалту, қаза 
психологиясы. 3. Төтенше жағдайлар психологиясы (тəсілдері, 
мəселелері, көмек түрлері, салдары). 4. Кіші топтар психологиясы 
(түрлері, кіші топтардағы қарым-қатынастар, топтағы қысым).

2-міндет: 
Психологиялық 
көмекке мұқтаж 
клиенттерге 
психологиялық 
қолдау көрсетуді 
ұйымдастыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттер мəселелерін шешу үшін 
ақпараттық дерекқорлармен жəне басқа ақпараттық жүйелермен 
жұмыс істеудің заманауи технологияларын қолдану. 2. Клиенттің 
жеке деректерін тексеру жəне өңдеу
Білуге тиіс: 1. Əлеуметтену мəселелері (тұжырымдамалар, 
тəсілдер, əлеуметтенудің бұзылу белгілері, салдары, көмек 
түрлері). 2. Əлеуметтену бұзылыстар пайда болған жағдайда 
психологиялық көмек көрсету технологиялары, əдістері мен 
түрлері. 3. Психологиялық тренингті ұйымдастыру жəне өткізу 
негіздері (əдістеме, жүргізу, нəтижелері, салдар).

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлану.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

7-деңгей Кəсіби консультант. Мекеме (ұйым) бөлімінің (бөлімшесінің) 
меңгерушісі.

БА-мен байланысы Кəсіби консультант. 
Мекеме (ұйым) 
бөлімінің (бөлімше-
сінің) меңгерушісі.

Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

 
«Əлеуметтік саладағы психолог-консультант (сот)» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2634-9-004
Кəсіптің атауы Əлеуметтік саладағы психолог-консультант (сот)
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі
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БА сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

І-санатты психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне 2-санатты психолог ретінде кемінде 2 жыл жұмыс өтілі. ІІ-санатты 
психолог: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім 
жəне санаты жоқ психолог ретінде кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. Психолог: тиісті мамандығы 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, жұмыс өтіліне талап 
қойылмайды. Кəсіби консультант: тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) білім жəне мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) психологиялық білім жəне мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі.

1-еңбек функция-
сы: Психологиялық 
білім беру жүйесін 
құру бойынша 
ұйымдастырушылық 
қызмет

1-міндет: Психикалық 
жəне физикалық 
денсаулығын сақтау 
жəне қолдаудағы 
психологиялық 
факторлардың рөлі 
туралы ақпарат тарату

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Клиенттің мəселелерін шешу үшін 
ақпараттық дерекқорлармен жəне басқа ақпараттық жүйелермен 
жұмыс істеуге арналған заманауи технологияларды пайдалану. 
2. Клиенттердің жеке деректерін сақтау жəне өңдеу. 3. Сот 
стендтері мен сайттары үшін психологиялық ақпаратты дайындау.
Білуге тиіс: 1. Психологиялық ғылым мен практикалық психоло-
гия (əлеуметті психологияландыру) туралы ғылыми көзқарастар 
мен ұғымдарды қалыптастыру жолдары мен əдістерін меңгеру. 
2. Адамның психикалық жəне физикалық денсаулығына психо ло-
гиялық факторлардың əсер ету принциптерін. 3. Қауіпсіздік жə не 
еңбекті қорғау туралы ережелері мен нормаларының талаптары.

2-міндет: 
Психологиялық 
білім беру бойынша 
əлеуметтік 
саласының органдары 
мен ұйымдар 
қызметкерлері үшін 
ұсынымдарды əзірлеу

4. Икемділіктер мен дағдылар: 5.1. Микро- жəне макроорталарын 
психикалық үйлестіру мақсатында психологиялық білімді қолдану 
жəне пайдаланудағы тұрақты қажеттілікті қалыптастыру. 6.2. 
Ақпаратпен, желілік ресурстармен, ақпараттық жүйелермен жəне 
бағдарламалармен жұмыс істеудің заманауи технологияларын 
меңгеру. 3. Жеке даму мақсатында психологиялық білімді қолдану 
жəне пайдалануға тұрақты қажеттілікті қалыптастыру. 4. Кəсіби 
қызметте мақсаттарды дербес айқындау.
Білуге тиіс: 4.1. Əлеуметтік саладағы нақты органдар мен 
ұйымдар шешетін мəселелер. 5.2. Жеке жəне əлеумет деңгейінде 
психикалық денсаулықты сақтау жəне нығайтудың заманауи 
тəсілдері мен үрдістері. 3. Тұрмыстың жəне отбасылық тəрбие-
леудің ұлттық жəне аумақтық ерекшеліктері (халық дəстүрлері, 
тəрбиелеудің этномəдени жəне конфессиялық ерекшеліктері).

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлану.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

8 деңгей Мекеменің (ұйымның) басшысы

БА-мен байланысы Мекеменің (ұйымның) 
басшысы

Басшылардың, мамандардың жəне басқа да қызметшілер 
лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

 
«Мектептегі əлеуметтік педагог» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2379-9-007
Кəсіптің атауы Мектептегі əлеуметтік педагог
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

5 (5.1., 5.2., 5.3.)

Педагог қызметкерлер 
мен оларға 
теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамалары

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білімінің болуы. Біліктілікке қойылатын 
талаптар: жоғары деңгейдегі біліктілік санаты жоқ маманы: жоғары білімінің болуы. 
Тиісті санатты алу үшін міндеттерді анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар: 
біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейлі санаты 
жоқ мұғалімге қойылатын жалпы талаптарға жауап беруі, сонымен қатар пəнді оқыту 
əдістемесін өз бетінше əзірлей білуі, белсенді оқыту нысандары мен əдістерін қолдана 
білуі, білім алушылармен диагностикалық жұмыстарды ұйымдастыра білуі, оқу-тəрбие 
процесіндегі тұрақты оң нəтижелермен қамтамасыз етуі, шығармашылық топтардың, 
əдістемелік бірлестіктердің, білім беру ұйымдары шеңберінде озық тəжірибелі 
мектептердің жұмысына белсенді қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл; 
Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші 
санатты мұғалімге қойылатын талаптарға жауап беруі, сонымен қатар пəн бойынша оқу-
əдістемелік талдау əдістерін меңгеруі, оқытудың жеке бағдарламаларын құра жəне іске 
асыра білуі, шығармашылық семинарларға, шығармашылық топтар жұмысына жетекшілік 
жасай алуы, өз жұмысында озық педагогикалық тəжірибелерді қолдана білуі тиіс. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім жəне əлеуметтік педагог 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 4 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты 
маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты əлеуметтік мұғалімге қойылатын 
талаптарға жауап беруі, сонымен қатар жаңа оқу бағдарламаларын, педагогикалық 
технологияларды, оқыту мен тəрбиелеу əдістемелерін əзірлей білуі, оларды сынақтан 
өткізу жұмыстарын жүргізе алуы, əлеуметтік педагогика бойынша эксперименттік 
бағдарламаларды құрастыруы, білім беру саласындағы өзекті бағыттарды шешуде 
шығармашылық топқа жетекшілік ете білуі қажет. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білім жəне əлеуметтік мұғалім лауазымы бойынша мұғалімдік қызметтегі 
еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары педагогикалық білім жəне мамандығы бойынша еңбек өтілі кемінде 4 жыл.
1-еңбек функция-
сы: Орта білімнің 
мемлекеттік білім беру 
стандарттарының 
талаптарына сəйкес 
кəсіптік қызметті іске 
асыру

1-міндет: 
Оқушылардың 
қабілеттері мен 
мінез-құлықтарына 
қарамастан олардың 
дамуына ықпал 
ететін тəрбиелеу 
мақсаттарды қою

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Білім алушылар мен тəрбиелену-
шілердің жеке психологиялық – медициналық - педагогикалық 
ерекшеліктерін жəне олардың микроорталығын, өмір сүру жағда-
йын зерделеу. 2. Білім алушылар мен тəрбиеленушілердің 
мүдде лілігі мен қажеттілігін, даудамайлық жағдайларды, 
тəртібіндегі ауытқуларды анықтау, уақытында əлеуметтік көмек 
жəне қолдау көрсету. 3. Оқушылардың өзін-өзі реттеуін дамытуға 
ықпал ететін оқыту əдістерін қолдану, өзін-өзі бағалау əдістемесін 
жəне оқу жетістіктерін өзара бағалау əдістерін жəне амалдарын 
пайдалану. 4. Оқушылармен жеке тіл табу. 5. Тұлғаның даму 
жəне нақты жəне виртуалды ортада мінез-құлқы заңдарының 
біліміне негізделетін заманауи психологиялық-педагогикалық 
технологияларды əзірлеу жəне қолдану. 6. Тұлғаның қоғамдағы 
өмірге бейімделуін қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдары 
мен тұрғылықты мекен жайы бойынша білім алушылардың 
(тəрбиеленушілердің) білім алуы, тəрбиеленуі, дамуы жəне 
əлеуметтік қорғалуы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асы-
ру. 7. Мамандардың бағдарламаны меңгеру қиындықтары бар 
немесе арнайы мұқтаждары бар балалармен жұмыс істеуде 
əріптестермен (психолог, логопед, дефектолог жəне т.б.) өзара 
қарым-қатынас жасауда педагогикалық ұсыныстарына сүйену. 
8. Компьютерлік сауаттылықты жəне ақпараттық-коммуникативтік
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Білім туралы» 
Заңы. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы 
Заңы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері 
мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу № 12890) (бұдан əрі - 
«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 
Заңы). «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Заңы. Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңы (бұдан əрі – «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңы). 2. Бала құқықтары тура-
лы заңнамасының негіздері, жалпыға міндетті білім беру стан-
дарттары. 3. Жас физиологиясы, жас жəне жалпы психологияның 
теориялық негіздері. 4. Жас дамуының негізгі заңдылықтары, 
даму кезеңдері жəне дағдарыстар, жеке тұлғаны əлеуметтендіру, 
өмір траекториясының жеке көрсеткіштері, олардың мүмкін бола-
тын девиациялары жəне психодиагностика негіздері. 5. Мектеп 
жасына дейінгі жастағы балаларды оқыту теориясы мен техноло-
гиялары. 6. Əлеуметтік гигиена мен валеологияның негіздері. 
7. Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау.

2-еңбек функциясы: 
Қауіпсіз білім беру 
ортаны қамтамасыз 
ету мақсатында 
оқушылардың мінез-
құлықтарын реттеу

1-міндет: Оқушыларды 
əлеуметтік 
құндылықтар жүйесіне 
үйрету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Кез келген балаға нақты білім 
алу мүмкіндігіне, мінез-құлқының ерекшеліктеріне, психикалық 
жəне физикалық денсаулығының күйіне байланысты емес көмек 
көрсету кəсіби құзыреттілігін меңгеру. 2. Оқушылардың абыройы 
мен мүдделерін қорғау, қақтығыс жағдайларға жəне / немесе қо-
лайсыз жағдайларға тап болған балаларға көмек көрсету. 3. 
Оқу тобындағы істердің нақты күйін талдау, балалар ұжымында 
іскерлік, жылы шырайлы атмосферасын құру жəне қолдау. 4. 
Оқудан бос уақытта оқушылардың (тəрбиеленушілердің) дарынын, 
ақыл жəне физикалық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау. 5. 
Əлеуметтік ортада гуманистік, өнегелі дұрыс қарым-қатынастарын 
орнату үшін жағдай жасау. 6. Кез келген кемсітушілікке, экстре-
мизмге қарсы тұру қабілеттілігін таныту. 7. «Мəңгілік Ел» жаңа 
жүйе қалыптастыру құндылығына қатыстылықты таныту.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Білім туралы» 
Заңы». «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы» Заңы. «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңы. 
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Кəмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы 
мен балалардың қадағалаусыз жəне панасыз қалуының алдын алу 
туралы» Заңы (бұдан əрі - «Кəмелетке толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қада-
ғалаусыз жəне панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңы). 2. Ба-
ланың құқықтары туралы заңнамасының негіздері, жалпы білімнің 
стандарттары. 3. Балаларды оқыту мен дамытуда тəрбиелеудің 
басым рөлін түсіну. 4. Тəрбие жұмысының əдіснамалық негіздері, 
қызметтік тəсілдемесінің негізгі принциптерін, заманауи білім беру 
технологиялардың түрлері мен əдістері. 5. Балаларды тəрбиелеуде 
ересектердің жеке үлгісінің жетекші рөлін түсіну. 6. Оқушылардың 
танымдық белсенділігін, дербестігін, бастамашылығын, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту, кəзіргі заманда азаматтық 
ұстанымдарын, еңбек жəне өмірлік қабілеттерін, салауатты жəне 
қауіпсіз өмір салтын қалыптастыру. 7. Құқықтық, өнегелік жəне 
этикалық нормаларын, кəсіби этика талаптарын сақтау.

(Жалғасы. Басы 22-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 
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Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық

СБШ шеңберінде басқа 
мамандықтармен 
байланысы

6 деңгей Мектептегі əлеуметтік педагог

БА-мен байланысы Мектептегі əлеуметтік 
педагог

«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі нің 
2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы (Қазақстан Республика-
сының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі 
актінің тіркеу № 5750) (бұдан əрі - Педагог қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік 
біліктілік сипаттамалары).

 
«Мектептегі əлеуметтік педагог» кəсібінің карточкасы
Кəсіптің коды 2379-9-007
Кəсіптің атауы Мектептегі əлеуметтік педагог
СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі

6 (6.1., 6.2., 6.3.)

Педагог 
қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамалары

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білімінің болуы. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
жоғары деңгейдегі біліктілік санаты жоқ маманы: жоғары білімінің болуы. Тиісті санатты 
алу үшін міндеттерді анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары 
деңгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ мұғалімге 
қойылатын жалпы талаптарға жауап беруі, сонымен қатар пəнді оқыту əдістемесін өз 
бетінше əзірлей білуі, белсенді оқыту нысандары мен əдістерін қолдана білуі, білім 
алушылармен диагностикалық жұмыстарды ұйымдастыра білуі, оқу-тəрбие процесіндегі 
тұрақты оң нəтижелермен қамтамасыз етуі, шығармашылық топтардың, əдістемелік 
бірлестіктердің, білім беру ұйымдары шеңберінде озық тəжірибелі мектептердің жұмысына 
белсенді қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім жəне 
əлеуметтік педагог лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейдегі 
бірінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты мұғалімге қойылатын 
талаптарға жауап беруі, сонымен қатар пəн бойынша оқу-əдістемелік талдау əдістерін 
меңгеруі, оқытудың жеке бағдарламаларын құра жəне іске асыра білуі, шығармашылық 
семинарларға, шығармашылық топтар жұмысына жетекшілік жасай алуы, өз жұмысында 
озық педагогикалық тəжірибелерді қолдана білуі тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
жоғары педагогикалық білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 
4 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейдегі 
бірінші санатты əлеуметтік мұғалімге қойылатын талаптарға жауап беруі, сонымен қатар 
жаңа оқу бағдарламаларын, педагогикалық технологияларды, оқыту мен тəрбиелеу 
əдістемелерін əзірлей білуі, оларды сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізе алуы, əлеуметтік 
педагогика бойынша эксперименттік бағдарламаларды құрастыруы, білім беру саласындағы 
өзекті бағыттарды шешуде шығармашылық топқа жетекшілік ете білуі қажет. Біліктілікке 
қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім жəне əлеуметтік мұғалім лауазымы 
бойынша мұғалімдік қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім жəне мамандығы бойынша 
еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

1-еңбек функция-
сы: Дамыту қызметі 
жəне зерттеу 
жұмысы

1-міндет: Оқу 
үрдісін əдістемелік 
қамтамасыз ету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды, мүмкіндігі шектеулі балалар-
ды, мүгедек балаларды, бала кезінен мүгедек балаларды мүліктік 
жəне мүліктік емес құқықтары бойынша патронат бойынша тұрғын 
үймен, жəрдем ақымен, зейнет ақымен қамтамасыз ету жұмыстарын 
үйлестіреді. 2. Оқушылардың жеке жəне жас ерекшеліктерін еске-
ре отырып, жеке білім бағыттарын, жеке даму бағдарламаларын 
əзірлеу жəне енгізу. 3. Оқушылардың даму ерекшеліктеріне байла-
нысты қадағалау барысында мінез-құлқы жəне жеке проблемала-
рын айқындау. 4. Баланың жеке дамыту бағдарламаларын (басқа 
мамандарымен) əзірлеу жəне ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) 
бірлесе отырып жүзеге асыру. 5. Тəрбиелеу мəселелерін шешу-
де басқа педагогикалық қызметкерлерімен жəне басқа мамандары-
мен қызметтесу. 6. АКТ-құзыреттерін меңгеру: жалпытұтынушылық 
АКТ-құзыреттері; жалпыпедагогикалық АКТ-құзыреттері; пəндік-
педагогикалық АКТ-құзыреттері (адам қызметінің тиісті саласындағы 
əсерін тигізетін кəсіби АКТ-құзыреті).
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» Заңы. «Кемтар балаларға əлеуметтік жəне 
медициналық - педагогикалық түзеуді қолдау туралы» Заңы. 
«Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Заң. «Білім туралы» Заңы. 
«Кəмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың 
профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз жəне панасыз 
қалуының алдын алу туралы» Заңы. 2. Отандық жəне шетелдік білім 
беру жүйелерінің заманауи даму үрдістері. 3. Балалар-ересектер 
қауымдастықтарының əлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері мен 
даму заңдылықтары. 4. Қазақстан Республикасындағы білім беру 
ұйымдары жүйесінің ерекшеліктері.

2-міндет: Білім беру 
ортасын зерделеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушының (психолог жəне басқа ма-
мандармен бірігіп) жеке тұлғалық психологиялық-педагогикалық 
сипаттамаларын (бейнесін) шығару. 2., Кез-келген баланың нақты оқу 
қабілеттеріне, мінез-құлқы, психикалық жəне физикалық денсаулығы 
ерекшеліктеріне қарамастан көмек көрсету. 3. Оқушылар əлеуетін 
бастапқы диагностика жасау əдістерін қолдану.
Білуге тиіс: 1. Педагогикалық мониторинг негіздері (əдістері, 
технологиялық рəсімдері). 2. Мектеп жастағы балалардың 
жетістіктерін бағалау қағидаттары, əдістері, рəсімдері (бастауыш жəне 
орта білім беруде). 3. Мектеп жасына дейінгі жастағы балалардың жас 
ерекшеліктерін есепке алу теориясы мен технологиялары. 4. Əлеу-
меттік-педагогикалық жұмысты талдау жəне бағдарламалау.

2-еңбек функциясы: 
Əлеуметтік-
коммуникативтік 
қызмет

Міндет: Кəсіптік 
қауымдастықпен 
жəне білім берудегі 
барлық мүдделі 
тараптармен өзара 
əрекеттесу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Бала жəне мемлекеттік, қоғамдық 
ұйымдары мен əлеуметтік қызметтер арасындағы байланыстарды 
қамтамасыз ету. 2. Бастауыш жалпы білім бағдарламалардан тыс 
кететін білім беру нəтижелерінің барлық түрлеріне (пəндік, метапəндік 
жəне жекетұлғалық) жету міндеттеріне сəйкес ата-аналармен 
(заңды өкілдермен), басқа педагогикалық қызметкерлер мен пси-
хологтармен тығыз байланыста оқушының жеке білім алу траекто-
риясын жобалау жəне түзету. 3. Педагогикалық өзара əрекеттесуді 
ұйымдастыру қағидаттары мен əдістері негізінде балалар ұжымында, 
тəрбиелеушілер ұжымында, ата-аналармен тілектестік қарым-
қатынастарды орнату. 4. Оқыту процесі барысында оқушылардың 
қауіпсізідігін, өмірін жəне денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету.
Білуге тиіс: 1. Оқыту-тəрбиелеу процесінде қолданылатын білім 
беру технологиялардың дидактикалық негіздері. 2. Педагогикалық 
этика қағидалары. 3. Тəрбиеленушілермен педагогикалық қарым-
қатынастарды ұйымдастыру қағидаттары мен əдістері. 4. Əріптестер 
ұжымындағы жұмыс қағидаттары мен əдістері. 5. Мектеп жастағы 
балалардың ата-аналарымен жұмыс істеу қағидаттары жəне əдістері. 
6. Нормативтік құқықтық актілер: «Білім туралы» Заңы. «Кəмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы 
мен балалардың қадағалаусыз жəне панасыз қалуының алдын алу 
туралы» Заңы. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникациялар дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс 
істеу, жауаптылық, нəтижелерге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа мамандық-
тармен байланысы

7 деңгей Білім беру ұйымы директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
(бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім).

БА-мен байланысы Білім беру ұйымы 
директорының 
тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары 
(бастауыш, негізгі 
орта жəне жалпы 
орта білім).

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.
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5 (5.1., 5.2., 5.3.)

Педагог қызмет-
керлер мен оларға 
теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамалары

Біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман: жоғары 
педагогикалық білім немесе бейіні бойынша жоғары білім. Тиісті санатты алуы үшін 
міндеттерді анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейдегі 
екінші санатты маман: жоғары деңгейлі санаты жоқ əлеуметтік педагогке қойылатын барлық 
талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: озық іс-тəжірибелерді зерттеп оны практикада 
қолдана білуі, оқу-тəрбие жұмысына талдау жасау дағдыларын, білім беру ұйымдарындағы 
əдістемелік бірлестіктердің жұмысына қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білім, əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 3 жыл немесе 
бейіні бойынша жоғары білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 
4 жыл. Біліктілігі жоғары деңгейлі бірінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейлі екінші 
санатты əлеуметтік педагогке қойылатын барлық талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: 
тəрбие жұмысына талдау жасау əдістемесін, шығармашылық семинарларды басқара білуі, 
озық тəжірбиелерді енгізуі тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім 
жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 4 жыл немесе бейіні бойынша 
жоғары білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 5 жыл. Біліктілігі 
жоғарғы деңгейдегі жоғары санатты маман: бірінші санатты əлеуметтік педагогқа қойылатын 
барлық талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: ғылыми-əдістемелік, эксперименттік 
жұмыстарды білуі; əлеуметтік-педагогикалық бағдарламалардың, педагогикалық 
технологиялардың құрастыра білуі жəне олардың жұмысы бойынша апробация жүргізуі, 
əлеуметтік педагогиканың өзекті мəселелерімен айналысатын шығармашылық топтың 
жұмысын басқаруы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім 
жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 5 жыл немесе бейіні бойынша 
жоғары білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 6 жыл.

Кəсіптік білім деңгейі Жоғары педагогикалықбілім, мамандығы бойынша еңбек өтілі кемінде 4 жыл
1-еңбек функция-
сы: Əлеуметтендіру 
процесінде 
оқушыларды 
əлеуметтік-
педагогикалық 
қолдау

Міндет: Оқыту 
ақпаратты тарату, 
білімді дербес 
меңгеруге үйрету

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Түлектердің өзін-өзі реттеуді дамытуға 
мүмкіндік беретін оқыту əдістері мен амалдарын, оқу жетістіктерін 
өзін-өзі бағалау жəне өзара бағалау əдістерін пайдалану. 2. Білім алу 
уəждемелерін қалыптастыру. 3. Оқытуда жеке тіл табуды іске асыру. 
4. Нақты жəне виртуалды ортада тұлғаның даму жəне мінез-құлқы 
заңдарында негізделетін заманауи психологиялық-педагогикалық 
технологияларын əзірлеу жəне пайдалану. 5. Бағдарламаларды 
меңгеруде қиындықтарға тап болған балалармен немесе ерекше 
мұқтаждықтағы балалармен жұмыс істеу кезінде əріптестермен өзара 
əрекеттесуде мамандардың педагогикалық ұсынымдарына сүйену.
Білуге тиіс: 1. Түзету педагогикасы мен арнайы психология негіздері. 
2. Жас физиологиясы, жас жəне жалпы психологияның теориялық 
негіздері. 3. Жастық дамудың негізгі заңдылығы, дамудың кезеңдері 
мен дағдарыстары, тұлға əлеуметтенуі, өмір траекториялары жеке 
ерекшеліктерінің индикаторлары, олардың мүмкін девиациясы жəне 
психикалық диагностикасының негіздері. 4. Мектеп жасына дейінгі 
жастағы балаларды оқыту теориялары мен технологиялары.

2-еңбек функция-
сы: Оқушылардың 
қабілеттіліктері 
мен сипаттарына 
тəуелсіз дамуына 
ықпал ететін 
тəрбиелеу 
мақсаттарын қою

Міндет: 
Оқушыларды 
əлеуметтік 
құндылықтар 
жүйесіне тарту

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушылардың қадір-қасиетін жəне 
мүдделерін қорғау, жанжалды жағдайларға жəне / немесе қолайсыз 
жағдайларға ұшыраған балаларға көмектесу. 2. Балалардың мəдени 
айырмашылықтарын, жастық-жыныстық жəне жеке ерекшеліктерін 
ескере отырып білім беру қызметін құру. 3. Жоғарғы əлеуметтік 
құндылықтарға, адамгершілік педагогика идеяларына бейілділікті 
көрсету. 4. Дискриминацияның жəне экстремизмнің кез келген 
түрлеріне қарсылық қабілеттілігін көрсету. 5. «Мəңгілік Ел» жаңа жүйе 
құраушы құндылығына бейілділікті көрсету.
Білуге тиіс: 1. Балаларға білім беруде жəне дамытуда тəрбиелеудің 
басым ролін түсіну. 2. Балаларды тəрбиелеуде ересектердің жеке үл-
гісінің жетекші ролін түсіну. 3. Адамгершілік педагогиканың қазіргі за-
манның тұжырымдамалары. 4. Бала құқығы жөнінде заңнама негіз де рі, 
білім саласындағы заңдары, жалпы білімнің білім беру стандарттары.

Жеке құзыреттеріне 
қойылатын талаптар

Жұмысты ұйымдастыру, коммуникация дағдылары, стреске төзімділік, ұжымда жұмыс істеу 
қабілеттілігі, жауапкершіліқ, нəтижеге бағдарлық.

СБШ шеңберінде 
басқа кəсіптерімен 
байланысы

6-деңгей Мектеп жасына дейінгі білім беру мекемедегі əлеуметтік педагог.

БА-мен байланыс Мектеп жасына де-
йінгі білім беру 
мекемедегі əлеу-
меттік педагог

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары.
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6 (6.1., 6.2., 6.3.)

Педагог 
қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының 
үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына 
сəйкес кəсіптің 
біліктілік деңгейі

Біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман: жоғары 
педагогикалық білім немесе бейіні бойынша жоғары білім. Тиісті санатты алуы үшін 
міндеттерді анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар: біліктілігі жоғары деңгейдегі 
екінші санатты маман: Жоғары деңгейлі санаты жоқ əлеуметтік педагогке қойылатын барлық 
талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: озық іс-тəжірибелерді зерттеп оны практикада 
қолдана білуі, оқу-тəрбие жұмысына талдау жасау дағдыларын, білім беру ұйымдарындағы 
əдістемелік бірлестіктердің жұмысына қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білім, əлеуметтік педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 3 жыл. Біліктілігі 
жоғары деңгейлі бірінші санатты маман: біліктілігі жоғары деңгейлі екінші санатты əлеуметтік 
педагогке қойылатын барлық талаптарға жауап беруі, сонымен қатар: тəрбие жұмысына 
талдау жасау əдістемесін, шығармашылық семинарларды басқара білуі, озық тəжірбиелерді 
енгізуі тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім жəне əлеуметтік 
педагог лауазымындағы еңбек өтілі кемінде 4 жыл. Біліктілігі жоғарғы деңгейдегі жоғары 
санатты маман: бірінші санатты əлеуметтік педагогқа қойылатын барлық талаптарға жауап 
беруі, сонымен қатар: ғылыми-əдістемелік, эксперименттік жұмыстарды білуі, əлеуметтік-
педагогикалық бағдарламалардың, педагогикалық технологиялардың құрастыра білуі 
жəне олардың жұмысы бойынша апробация жүргізуі, əлеуметтік педагогиканың өзекті 
мəселелерімен айналысатын шығармашылық топтың жұмысын басқаруы тиіс. Біліктілікке 
қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім жəне əлеуметтік педагог лауазымындағы 
еңбек өтілі кемінде 5 жыл.

1-еңбек функция-
сы: Дамыту қызметі 
жəне зерттеу 
қызметі

1-міндет: Оқыту 
процесін əдістемелік 
қамсыздандыру

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Тəлімгер жетекшілігінде өзінің кəсіптік 
дамудың траекториясын анықтау. 2. Оқушылардың даралық жəне жас 
ерекшеліктерін ескере отырып жеке оқыту бағдарын, жеке дамыту 
бағдарламаларын құру жəне іске асыру.
Білуге тиіс: 1. Нормативтік құқықтық актілер: «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі. «Неке (ерлі-зайып-
тылық) жəне отбасы туралы» кодексі. «Білім туралы» Заңы. «Кемтар 
балаларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқы-
лы қолдау туралы» Заңы. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 
Заңы. 2. Отандық жəне шетелдік білім беру жүйелерінің заманауи 
даму тенденциялары. 3. Бала-ересек қоғамдастықтардың да му əлеу-
меттік-психологиялық ерекшеліктері мен заңдылықтары. 4. Қа зақ стан 
Республикасындағы білім беру жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктері

2-міндет: Білім беру 
ортасын зерделеу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Оқушының (психолог пен басқа ма-
мандарымен) тұлғалық психологиялық-педагогикалық мінездемесін 
(кескінін) құрастыру. 2. Кез келген балаға оның нақты оқу мүмкіндігіне, 
мінез-құлқының ерекшеліктеріне, психикалық жəне физикалық 
денсаулығына қарамастан көмек көрсету. 3. Оқушы əлеуетінің 
бастапқы диагностика əдістерін қолдану.
Білуге тиіс: 1. Педагогикалық мониторингі негіздері (əдістері, 
технологиялық процедуралары). 2. Мектеп жасына дейінгі жастағы 
балалардың жетістіктерін бағалау қағидаттары, əдістері мен про-
цедуралары. 3. Мектеп жасына дейінгі жастағы балалардың жас 
ерекшеліктерін есепке алу теориясы мен технологиясы.

2- еңбек функци-
ясы: Əлеуметтік-
коммуникативтік

Міндет: Білім 
беру кəсіптік 
қауымдастығы мен 
барлық мүдделі 
тараптарымен өзара 
əрекеттесу

Икемділіктер мен дағдылар: 1. Педагогикалық этикасы ережелерін 
басымдыққа алу. 2. Педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастыру 
қағидаттары мен əдістердің негізінде балалар ұжымында, 
тəрбиелеушілер ұжымында жəне ата-аналармен тілектестік қарым-
қатынастарды құру. 3. Туған тілі емес жəне шетел тілдері мен т.б. 
ескере отырып мектеп жасына дейінгі жастағы балаларды қосымша 
оқыту жүйесіне қатыстыру (үйірмелер, балалар қауымдастықтары). 
4. Кəсіби-педагогикалық тілдесу негіздері біліміне сүйене отырып өз 
қызметін құру.
Білуге тиіс: 1. Педагогикалық этикасының ереже. 2. Тəрбиеленушілер-
мен педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастыру принциптері 
жəне əдістері. 3. Қызметкерлер ұжымындағы жұмыстың принциптері 
жəне əдістері. 4. Мектеп жасына дейінгі жастағы балалардың ата-ана-
ларымен жұмыс жүргізу принциптері жəне əдістері.

(Жалғасы. Басы 22-31-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


