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АЛЃЫС¤З
1 Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі ЄЗІРЛЕП ЕНГІЗДІ
2 Ќазаќстан Республикасы Индустрия жєне сауда министрлігініњ Стандарттау,
метрология жєне сертификаттау жµніндегі комитетініњ 2002 жылғы 29 желтоқсандағы №
516 б±йрыѓымен БЕКІТІЛІП ЌОЛДАНЫСЌА ЕНГІЗІЛДІ
3 БІРІНШІ ТЕКСЕРУДІҢ МЕРЗІМІ
ТЕКСЕРУДІҢ КЕЗЕЊДІЛІГІ

2007 жыл
5 жыл

4 АЛЃАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандарт Ќазаќстан Республикасы Индустрия жєне сауда министрлігініњ
Стандарттау, метрология жєне сертификаттау жµніндегі комитетініњ (Мемстандарт)
р±ќсатынсыз толыќтай немесе ішінара ќайта жањартылуы, кµбейтілуі жєне ресми
басылым ретінде таратыла алмайды.
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Мазм±ны
1
Ќолданылу саласы
2
Нормативтік сілтемелер
3
Аныќтама
4
Жалпы ережелер
5
Жіктеуіштіњ ќ±рылымы
5.1 5.1 Дењгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктеуішініњ ќ±рылымы
5.2 5.2 Салалар бойынша білім беру жіктеуішініњ ќ±рылымы
6
Жіктеуіштіњ кіріспесі
7
Білім беру жіктеуіші
7.1 Дењгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктеуіші
7.2 Салалар бойынша білім беру жіктеуіші
А ќосымша Білім беру баѓдарламаларыныњ жіктеуіші
Б ќосымша Білім беру сатылары жіктеуішініњ сипаттамалары мен талаптары
В ќосымша Ќазаќстан Республикасы білім беру ж‰йесі ќ±рылымыныњ жіктеуішініњ
схемасы
Г ќосымша Дењгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктеуішініњ схемасы
Д ќосымша Библиография

1
1
1
2
3
3
4
4
5
5
5
8
9
16
17
18
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖІКТЕУІШІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖІКТЕУІШІ
Енгізілген к‰ні 2004.01.01
1 Қолданылу саласы
Осы Жіктеуіш Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік
жіктеуішін белгілейді (б±дан єрі – Жіктеуіш) жєне білім беру процесін ж‰йелендіру, оның
деңгейлері мен сатыларының сабақтастығы, сондай-ақ білім берудің тиісті деңгейлерінің
Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, білім беруді ±йымдастыру даярлығын
анықтайтын нормативтік қ±жаттарды єзірлеу ‰шін пайдаланылады.
Осы стандарттың ережелері мемлекеттік басқару органдарының жєне білім беру
±йымдарының ‰лгілері мен т‰рлеріне, меншік нысаны мен ведомстволық
бағыныстылығына тєуелсіз олардың қолдануы ‰шін міндетті.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы жіктеуіште мынадай нормативтік қ±жаттарға сілтемелер пайдаланылады:
ҚР СТ 5.0-95 Техникалық-экономикалық жєне єлеуметтік ақпараттарды жіктеудің
жєне кодтаудың бірыңғай ж‰йесі. Негізгі ережелер.
ҚР СТ 5.1-95 Техникалық-экономикалық жєне єлеуметтік ақпараттарды жіктеудің
жєне кодтаудың бірыңғай ж‰йесі. Техникалық-экономикалық жєне єлеуметтік
ақпараттардың мемлекеттік жіктеуішін єзірлеудің тєртібі.
ҚР МК 08-2001 Қазақстан Республикасындағы жоғары кєсіби білім беруді даярлау
бағыттарының жєне мамандықтарының жіктеуіші.
БМЖС 3.001-2000 Қазақстан Республикасындағы білім берудің Мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты. Жоғары кєсіби білім. Негізгі ережелер.
3 Анықтама
Осы сыныптауышта [1], [2], ҚР СТ 5.0, ҚР СТ 5.1, ҚР МК 08, БМЖС 3.001 сєйкес
терминдер мен анықтамалар қолданылады.
Оларға қосымша осы жіктеуіште мынадай терминдер мен анықтамалар
белгіленген:
3.1 Білім беру: ¦йымдасқан жєне коммуникациялық сабақтастыққа ие, оқыту
мақсатын кµздейді [3].
3.2 Оқыту: Мінез-қ±лықтағы, ақпараттанудағы, білім алудағы, ±ғынудағы,
кµзқарастағы, қ±ндылықтардағы жєне дағдылардағы кез-келген ілгері басушылық [3].
3.3 Коммуникация: Ақпараттарды: ойды, идеяны, білімді, стратегияны берумен
байланысты бір немесе одан кµп т±лғалардың арасындағы қатынастар (қызметтер).
3.4 ¦йымдасқан коммуникация: Оқу ортасын қ±ратын жєне оқудың єдістері
пайдаланылатын, олар арқылы коммуникация ±йымдастырылатын белгілі бір ж‰йелілігі
бар білім беруді ±йымдастыру қызметі [3].
3.5 Коммуникациялардың сабақтастығы: Элементтері белгілі бір ±зақтық пен
‰здіксіздікке ие білім беру қызметі [3].
3.6 Білім беру деңгейі: Мазм±ны білім беру жєне кєсіптік бағдарламалармен
белгіленетін, оқуда алған білімнің, біліктіліктер мен дағдылардың жиынтығын
сипаттайтын ‰здіксіз білім беру процесінің маңызды элементі.
Ресми басылым
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3.7 Білім беру сатылары: Білім берудің бір деңгейінің білім беру
бағдарламаларының күрделілік дәрежесі бойынша жүзеге асырылатын білім беру
деңгейнің градациясы.
4 Жалпы ережелер
4.1 Жіктеуіш білім беру деңгейінің коды мен сатыларын және білім беру
салаларының кодтарын белгілейді:
4.2 Білім беру сыныптауышы техникалық-экономикалық және әлеуметтік
ақпараттарды жіктеудің және кодтаудың бірыңғай жүйесінің құрамдас бөлігі болып
табылады.
4.3 Жіктеуіш:
– азаматтардың білім алуға деген конституциялық құқықтарын іске асыру үшін
білім берудің барлық деңгейлерін, сатыларын және салаларын көрсететін, жіктеме
бойынша қоғам үшін білім беру жүйесін құру;
– Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің нормативтік жүйесін құру;
– білім берудің түрлі аспектілері бойынша статистикалық деректерді кешенді және
жүйелі түрде жинауды, өңдеуді және халықаралық дәрежеде салыстыра отырып ұсынуды
қамтамасыз ету;
– озық ұлттық және халықаралық білім беру технологияларын әзірлеуге және
ендіруге көмектесу;
– әлемде болып жатқан білім беру саласындағы жаңа үрдістер мен
технологияларды есепке алу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында жасалды.
Жіктеуіш білім беру жіктемелерінің [3], сипаттамаларының және талаптарының
сатыларына орналастырылады [1].
4.4 Жіктеуіш мынадай міндеттерді шешу:
– Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін ақпараттандыруды реттеу
және бірегейлеу;
– білім беру саласындағы сандық және сапалық өзгерістерді жан-жақты және ұқсас
көрсетуге мүмкіндік беретін білімнің статистикалық жүйелерін жасау;
– деректердің автоматтандырылған базасын құруды қоса алғанда ақпараттарды
өңдеу процестерін автоматтандырудың жағдайларын қамтамасыз ету;
– халықаралық деңгейдегі білім беру бойынша статистикалық деректердің
ақпараттық үйлесімділігін қамтамасыз ету;
– білім беру жүйесінің мониторингіне арналған халықаралық деңгейдегі
талаптармен тең келетін жинақтау шеңберінде білім беру бойынша статистикалық
деректерді жаңғырту мүмкіндігі үшін пайдаланылады.
4.5 Жіктеуішті қолдану:
– білім беру жүйесін дамытуды болжамдауға және болашағына экономикалық
және әлеуметтік негіздей отырып кешенді көзқарасты;
– білім беру саласында жаңа үрдістер мен өзгерістердің есебін;
– білім берудің халықаралық стандарттау жіктемесімен үйлестіруді қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді [3].
4.6 Жіктеуіш білім беру ұйымының дәрежесіне және оқыту нысанына тәуелсіз
сабақтастығы бар, ұйымдасқан және тұрақты сипатқа ие балаларды, жастарды және
ересектерді оқытудың барлық мүмкіндіктерін қамтиды.
Жіктеуіштің мақсаттары үшін білім беру [1]-де заңдармен белгіленген білім беру
бағдарламаларының кең көлемін өзіне қамтиды.
4.7 Білім беру жіктеуішінің бастапқы бірлігі білім беру саласындағы алдын ала
белгіленген мақсаттарға және/немесе міндеттердің нақтылы топтарына қол жеткізу үшін
ұйымдастырылған білім беру бағдарламасы болып табылады.
4.8 Алдын ала белгіленген мақсаттарға қол жеткізу ресми құжатты алуға құқық
2
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беретін немесе бұл фактіні басқа нысанда мойындайтын, белгілі бір кезеңмен аяқталатын
белгілі бір құрылымдалған оқытудың өткен тәжірибесінің бар болуын көздейді.
4.9 Жіктеуіш сондай-ақ ресми білім беру жүйесінен тыс бағдарламалар: ерте жаста
балаларға білім беруде отбасындағы бағдарлау; олардың ерекше қажеттіліктерін ескеру
үшін білім беру бағдарламаларының мазмұны түзетілетін, ерекше талаптармен
ересектерге және балаларға білім беру бойынша білім беруді қамтиды.
4.10 Жіктеуіш Қазақстан Республикасының “Білім беру туралы” [1], “Стандарттау
туралы” заңдарына, ҚР СТ 5.0, ҚР СТ 5.1 және білім берудің халықралық жіктемесіне
сәйкес [3] жасалған.
5 Жіктеуіштің құрылымы
5.1 Деңгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктеуішінің құрылымы.
5.1.1 Білім беру бағдарламаларының үздіксіздігі және сабақтастығы принципі
негізінде білім берудің мынадай деңгейлері белгіленеді [1]:
– 1-деңгей: мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;
– 2-деңгей: орта білім беру;
– 3-деңгей: жоғары кәсіптік білім беру;
– 4-деңгей: жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім.
5.1.2 Білім беру бағдарламаларының іске асырылу түрлері бойынша жалпы білім
беру және кәсіптік білім беру болып бөлінеді [1]. Білім беру бағдарламаларының
жіктемесі А қосымшада көрсетілген.
5.1.3 Сатылардағы деңгейлердің жіктемелік белгілері:
– білім беру бағдарламаларының түрлері: жалпы білім беру бағдарламалары және
кәсіптік білім беру бағдарламалары;
– жалпы білім беру бағдарламаларының түрлері: мектепке дейін, бастауыш, негізгі
орта білім;
– кәсіптік бағдарламалардың түрлері: бастауыш, орта, жоғары, жоғары оқу
орнынан кейінгі білім бойынша іске асырылады.
5.1.4 Білім беру сатылары жіктемесінің белгілері бойынша іске асырылған:
– жалпы білім беретін бағдарламалар: негізгі және қосымша;
– орта жалпы және бастауыш кәсіптік білімнің нұсқалары;
– кәсіптік бағдадрламалар: негізгі және қосымша;
– жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнын бітіргеннен кейінгі білім
бағдарламаларының түрлері.
Білім беру сатыларының жіктемелерінде мынадай талаптар қолданылады: түсу
үшін ең аз талаптар; ең аз жас мөлшері; түсу үшін қажетті біліктілік; персоналдың
біліктілігі. Білім беру сатылары жіктемелерінің талаптары мен сипаттамалары Б
қосымшада келтірілген.
5.1.5 Деңгейлері және сатылары бойынша білім берудің жіктеуіші өзімен бірге
иерархиялық бөлу топтарының үш мәнді кодымен үш сатылы жіктемені білдіреді.
Бірінші сатыда бір мәнді (1-ші сан) кодпен 1-ден 4-ке дейін білім деңгейі
жіктелінеді.
Екінші сатыда бір мәнді (2-ші сан) кодпен 1-ден 6-ға дейін білім деңгейі
жіктелінеді.
Үшінші сыныптамалық топтама бір мәнді алфавиттік кодпен – латын алфавитінің
A, B, C, D әріптерімен белгіленеді.
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Білім беру деңгейлері мен сатылары құрылымдарының схемасы 1-суретте
келтірілген.

Бiлiм беру сатылары градацияларының коды
Бiлiм беру сатыларының коды
Бiлiм беру деңгейiнiң коды
1-сурет – Білім беру деңгейлері мен сатыларын кодтау құрылымының схемасы
5.2 Салалар бойынша білім беру жіктеуішінің құрылымы
5.2.1 Салалар бойынша білім беру жіктемесі Білім берудің халықаралық
стандарттау жіктемесінің талаптарымен үйлестірілді [3].
Салалар бойынша білім беру жіктемесіне қойылатын талаптар:
– топтарда білім беру салаларының қайталануына;
– ұқсас сипаттамалары бар білім беру салаларында енгізу есебінен топтарды
кеңейтуге;
– жаңа позицияларды дамытуға енгізу үшін әр топқа білім берудің резервтік
топтарын және резервтік салаларын көздеуге рұқсат етілмейді.
5.2.2 Салалар бойынша жіктеуіш 10 топтан тұрады, әр топ білім берудің 10
тобынан тұруы мүмкін [3].
5.2.3 Салалар бойынша білім беруді кодтау құрылымдарының схемасы 2-суретте
келтірілген.

Бiлiм беру салаларының коды
Бiлiм беру салалары тобының коды
2-сурет – Салалар бойынша білім беруді кодтау құрылымдарының схемасы
6 Жіктеуішті жүргізу
6.1 Жіктеуішті жүргізу эталондық, қағаз және электрондық жазбаларда бақылау
данасын, сыныптауыштың көшірмелерін, оларға өзгерістер енгізуді көздейді.
6.2 Жіктеуіштің эталондық данасын Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрлігі жүргізеді. Бақылаушы дананы Қазақстан Республикасы Индустрия
және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі
комитеті жүргізеді. Жіктеуіштің қағаз және электрондық жазбаларының бір дубликаты
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігіне беріледі.
6.3 Жіктеуішке өзгерістер енгізу және оның көкейкестілігін арттыру туындаған
қажетіліктерге сәйкес жүргізіледі.
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7 Білім беру жіктеуіші
7.1 Деңгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктеуіші
Саты
Сатының атауы
Саты
Деңгейдің
СатыДеңградациясының
градациясы
атауы
ның
гейдің
атауы
ның коды
коды
коды
0
Мектепке дейінгі
1
Мектеп-ке
0А
Мектепке дейінгі тәрбие
тәрбие,
дейінгі
мектеп
тәрбие және
алдындағы даярлық
0В
Мектеп алдындағы даярлық
оқыту
2
Орта білім
1
Бастауыш білім
1А
Бастауыш жалпы
2
3

Нег ізгі
білім

жалпы

Орта жалпы және
бастауыш кәсіптік
білім

1В

Қосымша жалпы

2А

Негізгі жалпы

2В
3А

Қосымша жалпы
Орта жалпы

3В

Орта жалпы және бастауыш
кәсіптік білім
Орта жалпы білімсіз бастауыш
кәсіптік

3С

4

3D

Қосымша кәсіптік

Орта кәсіптік білім

4А

Орта кәсіптік білім

4В
5А
5В
5С

Қосымша Орта кәсіптік білім
Базалық (бакалавриат)
Арнаулы
Ғылыми-педагогикалық
(магистратура)
Қосымша
Ассисентура-тағлымдама
Аспирантура
Докторантура

3

Жоғары
кәсіптік білім

5

Жоғары кәсіптік
білім

4

Жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік білім

6

Жоғары
оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік білім

5D
6А
6В
6С

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі құрылымының жіктемелік
схемасының В қосымшасында, деңгейлер мен сатылар бойынша білім беру жіктемесі
схемасының Г қосымшасында келтірілген.
7.2 Салалар бойынша білім беру жіктемесі
Топтың
коды
1
0

Топтың
атауы
2
Жалпы
бағдарламалар

Білім беру
Білім беру
саласы-ның саласының
атауы
коды
3
4
01
Базалық
бағдарламалар
08
Сауаттылығ
ы
және
санау
дағдысы

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы
5
Базалық жалпы бағдарламалар:
дейінгі, бастауыш, орта және т.б.

мектепке

Жәй және функционалдық сауаттылығы, санау
дағдысы
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09
1

Білім беру

14

2

Гуманитар
-лық ғылымдар
және өнер

21

22
3

Әлеуметтік
ғылымдар,
бизнес
және
құқық

31

32

34

38
4

Ғылым

42

44

46

Жеке
тұлғаны
дамыту
Мұғалімдерді
даярлау
және
педагогикалық
ғылым
Өнер

Жеке дағдыларын, ақыл-ой қабілеттерін, өзінөзі
ұйымдастыруды,
өмірлік
бағдарлау
бағдарламаларын дамыту
Білім берудің бірінші және екінші деңгейлері
үшін мұғалімдерді.
Педагогикалық ғылым

Бейнелеу
өнері.
Графикалық және
Дизайн. Кәсіп

Атқарушылық
аудиовизуальдық

өнер.
өнер.

Дін және теология. Шет елдер тілі және
мәдениеті. Ана тілі. Басқа гуманитарлық
ғылымдар
Экономика.
Политология.
Социология.
Демография.
Антропология
(физикалық
антропологияны
қоспағанда).
Этнология.
Футурология.
Психология.
География
(физикалық
географияны
қоспағанда).
Бейбітшілік
және
дау-жанжалдар
проблемаларын зерделеу. Адам құқығы
Журналисти Журналистика. Кітапханалық жұмыстардың
техникалық
және
ғылыми
аспектілері.
ка және
Мұражайлар мен ұқсас қоймалар жұмыстардың
ақпарат
техникалық
және
ғылыми
аспектілері.
Құжаттама жүргізу. Мұражай ғылымы
Бизнес және Бөлшек сауда. Маркетинг. Өткізу. Бұқарамен
басқару
қарым-қатынас. Жылжымайтын мүлік. Қаржы.
Банк және сақтандыру ісі. Бухгалтерлік іс.
Аудит. Менеджмент. Мемлекеттік органдарды
басқару. Мемлекеттік емес органдарды басқару.
Кадрларды басқару. Хатшылық және кеңсе
жұмыстары
Құқық
Құқық (жалпы, халықаралық, еңбек, теңіз және
басқа). Заңгерлік
Тіршілік
Биология,
ботаника,
бактериология,
туралы
токсикология,
микробиология,
зоология,
ғылым
энтомология, орнитология, генетика, биохимия,
биофизика, емдеу-медициналық және мал
дәрігерлік ғылымдарды қоспағанда басқа аралас
ғылымдар
Физикалық
Астрономия мен космология, физика, басқа
ғылымдар
аралас пәндер, химия, басқа аралас пәндер,
геология, геофизика, минералогия, физикалық
антропология, физикалық география және
климатты, мұхитграфияны, вулканологияны,
палеоэкологияны зерделеуді қоса алғанда
атмосфера туралы басқа ғылымдар
Математика Математика, есептеу ғылымдары, сандық
және
талдау, статистика және басқа аралас салалар
статистика
Гуманитарл
ық
ғылымдар
Әлеуметтік
ғылымдар
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48
5

Инженерлік,
өңдеу
және
құрылыс
салалары

52

54

58
6

Ауыл
шару-ашылығы

62

64
7

8

Денсаулық сақтау және
әлеуметтік
қамсыздандыру
Қызметтер

72
76

Белгісіз
немесе
нақтыланбаған
санат

Компьютер ғылымы (компьютер жабдықтарын
даярлау инженерлік салалар шеңберінде
сыныпталуы тиіс)
Инженерлік сызу, механика, металлөңдеу,
Инженерия
және инже- электротехника, телекоммуникация, энергетика
және химиялық инженерия, көліктерге қызмет
нерлік іс
көрсету, инженерлік жобалау
Тамақ өнімдері мен сусындарды, маталарды,
Өндірістік
және өңдеу киімдерді, аяқ киімдерді, былғары бұйымдарды,
материалдарды (ағаш, қағаз, пластмасса, әйнек
саласы
және т.б.) өндіру, тау-кен ісі және пайдалы
қазбаларды өндіру
Сәулет
және
қала
жобалау.
Құрылыс
Сәулет
және құры- жұмыстары, құрылыс. Азаматтық құрылыс
лыс
Ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы
Ауыл,
орман және дақылдарын өндіру және мал өсіру, агрономия,
мал шаруашылығы, бақша және бақ өсіру,
балық
шаруашылы орман шаруашылығы, табиғи парктер, жабайы
табиғат, балық аулау, балық аулау ғылымы
қтары
және технология
Мал
Мал дәрігерлік медицинасы, мал дәрігерлік
дәрігер-лік
қызмет көрсету
Денсаулық
Медицина.
Медициналық
қызметтер.
сақтау
Науқастарды күту
Әлеуметтік қызмет көрсетулер. Әлеуметтік
Әлеуметтік
жұмыс
қамсыздандыру

81

Қызмет
көрсету
саласы

84

Көлік

85

Қоршаған
ортаны
қорғау
Қауіпсіздік
қызметі

86
9

Компьютер
ісі

Резерв

Резерв

Қонақ үй қызмет көрсетуі және тамақтану
саласы, саяхат және туризм, спорт және бос
уақыт, халыққа қызмет көрсету, тұрмыс туралы
ғылым
Теңіз ісі. Авиация. Темір жол тасымалы.
Автожол тасымалы. Почта қызметі
Қоршаған
ортаны
қорғау.
Жұмыс
орындарындағы техника қаіпсіздігі
Меншікті
және
азаматтарды
күзету.
Криминалистика. Өрттен сақтау. Азаматтық
қауіпсіздік. Әскери іс
Резерв
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Жалпы бiлiм беру
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Негiзгi

Қосымша

Қосымша
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дейiн бiлiм
беру

Бастауыш
кəсiптiк

Кəсiптiк
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Орта
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Б қосымша
(ұсынымдық)
Білім беру сатылары жіктемелерінің сипаттамалары мен талаптары
Б.1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту – 1-деңгей, 0-саты
Б.1.1 Негізгі сипаттамалар
0-сатысы мектепке дейінгі тәрбиені және мектеп алдындағы даярлықты қамтиды
және ұйымдасқан оқытудың бастапқы кезеңі болып табылады. Бағдарламаның бұл сатысы
кіші жастағы балаларға, олардың физикалық және психикалық денсаулықтарын қорғау
мен нығайтуға, жеке қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ балалардың мектеп жағдайына
үйренуіне арналған. Бұл бағдарламалар аяқталғаннан кейін білім беру 1-сатыда (жалпы
білім беретін бастауыш) жалғастырылады.
Б.1.2 Жіктеме талаптары
Басты талаптар:
– бағдарламалардың білім беру бағыттары;
– мектепке дейінгі мекемелердің, мектептердің немесе орталықтардың
базаларында, отбасында ұйымдастыру;
– балалардың ең аз жасы;
– балалардың ең жоғары жасы.
Көмекші талаптар – персоналдың біліктілігі.
Б.1.3
Бағдарлама
мектептердің
немесе
орталықтардың
базасында
ұйымдастырылған жағдайда мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы болып саналады,
ол бастауыш мектептер мен балалар мекемелерінде жүргізілетін жұмыстардың және үй
жағдайында көрсетілетін қызметтердің арасындағы айырмашылықты анықтайды.
Мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы үш жастан кем емес балаларға арналған,
өйткені одан кіші жастағы балаларға арналған бағдарламалар білім беру талаптарын
қанағаттандырмайды.
Бес (алты) жастағы балалардың мектеп алдындағы даярлықтары міндетті және
мектепке дейінгі жалпы білім беретін бағдарламалар шеңберінде мектепке дейінгі
ұйымдарда немесе мектептерде жүзеге асырылады [1].
Ең жоғары жас мөлшері белгіленген (үлгілік) бастауыш мектепке түсу жасына
тәуелді және 6-7 жасты құрайды.
Б.1.4 Оқытушылар құрамының педагогикалық біліктілігінің бар-жоғы туралы
талаптар мектепке дейінгі тәрбиенің және оқытудың білім беру бағдарламалары үшін
жанама (аралық) талаптар болып табылады. Бұл талаптар мектепке дейінгі білім берудің
және балаларды күтудің арасындағы айырманы жүргізуге мүмкіндік береді.
Б.1.5 0-сатысы сондай-ақ, айрықша білім беру қажеттіліктерімен балаларды
ұйымдасқан оқытуды қамтиды.
Мұндай білім беру ауруханаларда, арнайы мектептерде және оқу орталықтарында
ұсынылуы мүмкін. Бұл жағдайда ең аз жас мөлшері көрсетілмейді.
Б.2 Бастауыш жалпы білім беру – 2-деңгей, 1-саты
Б.2.1 Негізгі сипаттамалары
1-сатының білім беру бағдарламалары орта білім берудің бірінші кезеңі болып
табылады және белгіленген білім деңгейлеріне қол жеткізу және оқушыларға тиянақты
базалық білім беру – оларды басқа пәндердің (тарих, география, жаратылыстану
ғылымдары, өнер және музыка) элементарлық ұғымдарымен бірге оқуға, жазуға және
математикаға үйрету үшін білім берудің белгілі бір сағатын көздейді.
Б.2.2 Жіктеменің талаптары
Басты талаптар:
– бастауыш білім беруге тән жүйелі оқытуды бастау, мысалы, оқу, жазу,
математика.
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– ең аз жас ерекшелігі.
Көмекші талаптар:
– жалпы білім беретін оқу орындарына түсу немесе бастауыш ретінде анықталған
бағдарламалар бойынша оқу;
– міндетті білім берудің басталуы.
Б.2.3 Жалпы білім беретін оқу орындарына түсетін балалардың жасы 6-7 жасты
құрайды.
1-сатыда оқу мерзімі – төрт жыл.
1-сатының бағдарламалары пәндер бойынша емес, негізінен білімдер сағаттарының
немесе білімдер көлемінің белгілі бір саны негізінде ұйымдастырылады.
Б.2.4 Бұл саты сондай-ақ, олардың қабілеттерін іске асыру үшін балалардың
қосымша дамытудың білім беру баағдарламаларын және айрықша білім беруді қажет
ететін балаларға арналған арнайы
білім беру бағдарламаларын, жасы бастауыш
мектептерге түсуге белгіленген жастан асқандар үшін бастауыш білім берудің ұқсас
бағдарламаларының мазмұндары бойынша мектеп жүйесінің шеңберінде немесе одан тыс
сауаттылықты тарату бағдарламасын қамтиды.
Б.3 Негізгі жалпы білім беру – 2-деңгей, 2-саты
Б.3.1 Негізгі сипаттамалары
2-деңгей орта жалпы білім берудің екінші кезеңі болып табылады,
педагогикалық міндет адамның бүкіл өмір бойы оқуы және оның жеке тұлға ретінде
қалыптасуы үшін іргетасын қалауға негізделген, ол білім алу мүмкіндігін одан әрі
кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл сатыдағы бағдарламалар оқытушылардың
мамандандырылуы кезінде пәндік бағдарлауды сипаттайды. Бұл сатыда базалық
дағдыларды алу аяқталады. Бұл сатының аяқталуы міндетті мектептегі білім алудың
аяқталуымен сәйкес келеді.
Б.3.2 Жіктеменің талаптары
Басты талаптар:
– 1-сатыға қарағанда ең білікті мұғалімдерді пайдалана отырып пәндерді оқытуды
бастау;
– бүкіл өмір бойы оқыту үшін базалық дағдыларды алуды және негіздерді
қалыптастыруды толық аяқтау.
Көмекші талаптар:
– бастауыш жалпы білім беруге төрт жылдан кейін түсу;
– бұл сатыны аяқтау бастауыш білім беру сәтінен бастап мектепте тоғыз жыл
оқығаннан кейін келеді;
– бұл сатыны аяқтау міндетті білім берудің аяқталуымен сәйкес келеді;
– түрлі педагогтардың пәндер бойынша сабақ өткізуі.
Қосымша талаптар:
– одан әрі білім алудың немесе іспен айналысудың түрі;
– бағдарламалардың бағдары.
Б.3.3 Одан әрі білім алудың немесе іспен айналысудың түрі 2-саты
бағдарламаларының 3-сатыға тікелей қол жеткізуін қамтамасыз етуге арналған.
Бағдарламалардың бағдары –жоғары сатыда одан әрі білім алу мақсатында
қатысушыларды пәнді немесе пәндердің топтарын барынша терең түсінуге әкелу. Осы
санатқа жалпы бағдарлы бағдарламаларды жатқызу керек.
2-саты сондай-ақ, айрықша білім беруді қажет ететін балаларға арналған білім беру
бағдарламаларын және қосымша білім беру бағдарламаларын қамтиды.
Б.4 Орта жалпы және бастауыш кәсіби білім беру – 2-деңгей, 3-саты
Б.4.1 Негізгі сипаттамалары
Білім берудің бұл сатысы орта білім берудің үшінші сатысы болып табылады, оның
бағдарламалары орта жалпы білім беруді аяқтауға және (немесе) бастауыш кәсіби білім
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алуға, еңбек рыногында сұраныс тудырып отырған нақтылы мамандықты (кәсіпті) алуға
бағытталған. Бұл сатыға түсудің ең аз жас мөлшері 15-16 жас.
Бастауыш кәсіби білім алу негізгі жалпы білім беру базасында кәсіптік
мектептерде және кәсіптік лицейлерде алынады, орта жалпы білім алумен үйлеседі және
еңбек қызметтерінің түрлі бағыттары бойынша кәсіби еңбек қызметкерлерін
(жұмысшыларды, қызметшілерді) даярлауға бағытталады.
Кәсіби мектептегі оқу мерзімі екі-үш жылды, кәсіби мектепте – үш жылды,
айрықша күрделі, сондай-ақ ерекше жабдықтарға қызмет көрсетуге байланысты
мамандықтар бойынша – төрт жылға дейін құрайды.
Бастауыш кәсіптік білім беру орта жалпы білім алмай-ақ өндірісте, оқу-өндірістік
комбинаттарында, оқыту орталықтарында және жұмысшыларды даярлайтын басқа
құрылымдарда іске асырылуы мүмкін.
Бастауыш кәсіптік білім беру оқытудың қысқартылған мерзімдерімен орта жалпы
білім беруге негізделуі мүмкін.
Б.4.2 Жіктемелердің талаптары
Басты талаптар:
– оқуға түсушілерге қойылатын үлгілік талаптар (1-сатының басталуынан бастап 9
жыл оқу);
– оқуға түсушілерге қойылатын ең аз талаптар (2-сатыны аяқтау).
Көмекші талаптар – 3-саты басталғаннан кейінгі жиынтық жалғасатын уақыт.
Қосымша талаптар
– мақсаты: одан әрі білім алудың немесе істің түрі;
– бағдарламаның бағдары.
Б.4.3 3-сатының градациясы мынадай:
– 3А-саты –орта жалпы білім мен бастауыш кәсіби білім алуға арналған
бағдарламалар және 4 және 5-сатыларға тікелей шығуды қамтамасыз ету;
– 3В-саты – орта жалпы және бастауыш кәсіби білім алуға арналған бағдарламалар
және 4 және 5-сатыларға немесе еңбек рыногына тікелей шығуды қамтамасыз ету;
– 3С-саты – орта жалпы білімі жоқ кәсіби білім бағдарламалары еңбек рыногына
тікелей шығуға және 4-сатының бағдарламаларына әкеледі.
– 3D-сатысы – қосымша бастауыш кәсіби білім бағдарламасы (кадрларды даярлау
немесе қайта даярлау).
Б.4.4 Орта білім беру бағдарламасының негізгі міндеті қатысушыларды одан әрі
барынша жоғары сатыда білім алуға даярлау мақсатында қатысушыларды пәнді немесе
пәндердің тобын барынша терең түсінуге әкелу.
Кәсіби білім бағдарламаларының негізгі міндеттері нақтылы мамандықтар немесе
кәсіптер бойынша жұмыс істеуге қажетті практикалық дағдыларды қатысушылардың
алуына бағытталған. Бұл бағдарламалардың табысты аяқталуы құзыретті органдар
мойындайтын кәсіби мамандықтарды алуға әкеледі.
Б.4.5 3-саты айрықша талаптарды қажет ететін оқушыларға және ересектерге білім
беруге арналған бағдарламаларды, қосымша кәсіптік білім бағдарламаларын (жұмысшы
кадрларын даярлауды және қайта даярлауды) қамтиды.
Б.5 Орта кәсіби білім – 2-саты, 4-саты
Б.5.1 Негізгі сипаттамалары
Орта кәсіби білім колледждерде, училищелерде негізгі жалпы білім базасында,
конкурстық негізде беріледі, орта жалпы білім алумен үйлеседі және орта арнаулы білімі
бар мамандарды даярлауға бағытталған.
Колледжде, училищеде оқу мерзімі – үш-төрт жыл.
Орта кәсіби білім орта жалпы білім беру немесе бастауыш кәсіби білім беру
базасында салалас мамандықтар бойынша, бір-екі жылдық оқу мерзімімен қысқартылған
жеделдетілген бағдарламалар бойынша іске асырылуы мүмкін.
Б.5.2 Жіктеменің талаптары
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Басты талаптар:
– түссуге арналған талаптар;
– түссу үшін қажетті үлгілік мамандық;
– жасы;
– оқытудың ұзақтығы.
Көмекші талаптар – 4-саты басталғаннан кейінгі жиынтық жалғасатын уақыт.
Қосымша талаптар:
– мақсаты: одан әрі білім алудың немесе істің түрі;
– бағдарламаның бағдары;
– оқыту нысаны (күндізгі, сырттай).
Б.5.3 4-сатының градациясы мынадай:
– 4А-саты – оқушыларды 5-сатыға түсуге даярлайтын немесе еңбек рыногына
тікелей шығуды қамтамасыз ететін бағдарламалар;
– 4В-саты – қосымша бастауыш кәсіби білім бағдарламасы (кадрларды даярлау
немесе қайта даярлау).
4В-сатысы ересектердің білім алуын қамтуы мүмкін. Мысалы, бұл сатыға
компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету курсы ретінде және т.б. жұмысшылар үшін
техникалық курстарды қамтуы мүмкін.
Б.6 Жоғары кәсіби білім – 3-деңгей, 5-саты
Б.6.1 Негізгі сипаттамалар
5-сатының бағдарламалары – бұл негізінен теориялық сипаттағы, ғылыми-зерттеу
бағдарламаларына және біліктілік деңгейіне жоғары талаптар қойылатын мамандықтарға
рұқсат алуға арналған жоғары білім беру бағдарламасы.
Бұл бағдарламаларға түсу үшін 3А немесе 3В және/немесе 4А-сатыларын табысты
аяқтау талап етіледі.
Б.6.2 Жіктемелердің талаптары
Басты талаптар:
– түсу үшін қойылатын ең аз талап;
– түсу үшін қажетті үлгілік мамандық;
– алынған құжаттың түрі;
– оқудың ұзақтығы 5-сатыдан бастағанда 4 жылдан кем емес;
– жасы;
– білімнің мазмұны.
Көмекші талаптар:
– білім алу ұзақтығының теориялық жиынтығы;
– ұлттық дәрежесі және мамандық құрылымы;
– персоналдың мамандығы.
Қосымша параметрлер:
– бағдарламаның түрі;
– оқыту нысаны.
Б.6.3 5-сатының градациялары мынадай:
– 5А-саты – төрт жылдан кем емес уақыт оқитын, оны бітіргеннен кейін мамандық
пен [1, 4, 5] дәрежелі “бакалавр” академиялық дәрежесі берілетін орта жалпы немесе орта
кәсіптік білім негізінде жоғары оқу орындарының (университеттердің, академиялардың,
институттардың) бакалавриатында іске асырылатын жоғары базалық білімнің білім берукәсіптік бағдарламасы және еңбек рыногына шығуға немесе 5В және 5С-сатыларының
басқа бағдарламаларына жол ашылады;
– 5В-саты – төрт жылдан кем емес немесе орта арнаулы кәсіптік білім негізінде үш
жылдан кем емес немесе жоғары базалық білімнен кейін бір жыл ішінде, оны бітіргеннен
кейін [1, 4, 6] нақтылы мамандық бойынша “жоғары кәсіби білімді маман” мамандығын
бере отырып жоғары білім туралы диплом берілетін орта жалпы білім негізінде жоғары
оқу орындарында (университеттерде, академияларда, институттарда) іске асырылатын
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жоғары арнаулы білімнің білім беру-кәсіптік бағдарламасы және еңбек рыногына шығуға
немесе 5С және 6А мен 6В-сатыларының басқа бағдарламаларына жол ашылады;
– 5С-саты – екі жыл ішінде немесе жоғары арнаулы білім негізінде бір жыл ішінде
жоғары арнаулы білім негізінде жоғары оқу орындарының (университеттердің,
институттардың) в магистратураларында іске асырылатын, оны бітіргеннен кейін бір
жылдан кем емес уақыт оқитын, оны бітіргеннен кейін “магистр” [1, 4, 7] академиялық
дәрежесін тағайындай отырып жоғары білім туралы диплом беретін қосымша ғылымипедогогикалық білімнің білім беру-кәсіптік бағдарламасы және еңбек рыногына шығуға
немесе 6А және 6В-сатыларының бағдарламаларына жол ашылады;
– 5D-саты – кәсіби білім мен дағдыларды тереңдету, жаңа кәсіптер мен
мамандықтар (мамандықты арттыру және/немесе кадрларды қайта даярлау) мақсатында
білім берудің тисті ұйымдарында іске асырылатын қосымша жоғары кәсіптік білім
берудің білім беру-кәсіптік бағдарламалары.
Б.7 Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім – 4-деңгей, 6-саты
Б.7.1 Негізгі сипаттамалар
6-саты үздіксіз білім алу жүйесінің жоғары сатысы болып табылады, жоғары білікті
ғылыми-педогогикалық кадрларды даярлау мақсатына ие және жеке тұлғаның кәсіптік
шеберлігін ұдайы жетілдірудің жағдайын жасайды [8].
Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім адамның жоғары оқу орнын бітіргеннен
кейін оның білімін тереңдету және кеңейту қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған
[8].
Осы бағдарламаларға түсу үшін жоғары арнаулы және/немесе жоғары ғылымипедогогикалық білім беру бағдарламаларын табысты аяқтау талап етіледі (нақтылы
кәсіптер, мамандықтар бойынша негізгі білім беру-кәсіптік бағдарламалар мазмұнының
міндетті минумымын білу ([8]).
Б.7.2 Жіктемелердің талаптары
Басты талап:
– ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған бағдар;
– диссертациялық жұмыстарды ұсыну.
Көмекші талаптар – жоғары оқу орнындарында лауазымдарды иеленуге немесе
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға бітірушілерді даярлау.
Қосымша талаптар – оқыту нысаны.
Б.7.3 6-сатының градациясы мынадай:
– 6-саты – 5В немесе 5С-сатыларының бірін игергеннен кейін жоғары оқу
орындарының ассистентурасында-тағлымдамасында жүзеге асырылатын бағдарлама, оны
аяқтағаннан кейін еңбек рыногына немесе 6В-сатысының басқа бағдарламаларына шығу
қамтамасыз етіледі, тағлымдамадан өту мерзімі күндізгі оқу нысаны бойынша екі жылдан,
сырттай оқу нысаны бойынша үш жылдан аспауы тиіс;
– 6В-саты – аспирантурада жүзеге асырылатын, жоғары білікті ғылыми және
ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың нысаны болып табылатын, оларды
табысты аяқтағаннан кейін диссертация қорғайтын, тиісті дәреже тағайындалатын және
еңбек рыногы мен 6С-сатысының бағдарламаларына шығуды қамтамасыз ететін
бағдарламалар, аспирантурда оқу мерзімі күндізгі оқу нысаны бойынша үш жылдан,
сырттай оқу нысаны бойынша төрт жылдан, магистр дәрежесі бар тұлғалар тиісінше екі
және үш жылдан аспауы тиіс;
– 6С-саты – докторантурада жүзеге асырылатын, жоғары білікті ғылыми және
ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың нысаны болып табылатын, оларды
табысты аяқтағаннан кейін диссертация қорғайтын, тиісті дәреже тағайындалатын және
еңбек рыногы мен 6С-сатысының бағдарламаларына шығуды қамтамасыз ететін
бағдарламалар, докторантурада болу мерзімі үш жылдан аспауы тиіс.
Білім беру сатылары жіктемелерінің талаптары Б.1-кестеде келтірілген.
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Б.1-кесте – Білім беру сатылары жіктемелерінің талаптары
ДеңДеңгейдің
гейдің
атауы
коды
1
Мектепке
дейінгі
тәрбие және
оқыту

2

Орта білім

Сатының
коды
0

1

2

3

4

3

Жоғары
кәсіптік
білім

5

Сатының
атауы

негізгі

Жіктемелердің талаптары
көмекші

беру
Мектепке
дейінгі Білім
мектеп сипаттамалары.
тәрбие,
алдындағы даярлық Отбасында,
мектептің
немесе
орталықтың
басасында.
Балалардың ең аз
жасы.
Балалардың
ең
жоғары жасы
Бастауыш жалпы
Оқуға, жазуға және
математикаға
жүйелі оқытудың
басы
Негізгі жалпы
Пәнді баяндау.
Базалық
дағдыларды толық
игеру және бүкіл
өмір бойы оқу үшін
базалық
дағдыларды игеру.
Оқытушылардың
біліктілігі

Орта жалпы және Түсу
бастауыш кәсіптік қойылатын
талаптар

Персоналдың
біліктілігі

Бастауыш
оқу
орнына түсу.
Міндетті
білім
берудің басталуы
Бастауыш
оқу
орнына шамамен
4 жылдан кейін
түсу.
білім
Бастауыш
алуды
бастаған
сәттен бастап 9
жыл
оқығаннан
кейін білім алу
циклін аяқтау.
Міндетті
білім
алуды аяқтау.
Бірнеше мұғалім
өздерінің
маманданған
салалары
бойынша сынып
сабақтарын
өткізеді
үшін 3-сатыдан кейінгі
ең аз ұзақтықтың
жиынтығы

қосымша
Жоқ

Жоқ

Одан кейінгі
білім алудың
немесе істің
түрі.
Бағдарламала
рдың
бағдары

Бұдан
әрі
алатын
білімнің
немесе істің
түрі.
Бағдарламала
рдың
бағдары
Орта кәсіптік
Түсу
үшін 4-сатыдан кейінгі Бұдан
әрі
қойылатын ең аз ұзақтықтың
алатын
талаптар.
білімнің
жиынтығы
Түсу үшін қажетті
немесе істің
үлгілік
түрі.
мамандықтар.
Бағдарламала
Жасы.
рдың
Оқытудың
бағдары.
ұзақтығы
Оқу нысаны
Базалық, арнаулы Түсу
үшін Білім
беру Бағдарламала
және
ғылыми- қойылатын ең аз ұзақтығының
рдың түрі.
педагогикалық
теориялық
Оқу нысаны
талаптар.
Түсу үшін қажетті жиынтығы.
Ұлттық дәрежесі
үлгілік
және
мамандықтар.
Алған
құжаттың мамандықтың
құрылымы.
түрі.
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4

Жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білім

6

Оқытудың
ұзақтығы.
Жасы.
Білім
берудің
мазмұны
Жоғары
оқу Ғылыми-зерттеу
орнынан
кейінгі жұмыстарын
(аспирантура,
жүргізуге
докторантура)
бағдарлану.
Диссертациялық
жұмыстарды ұсыну

Персоналдың
біліктілігі

Жоғары
оқу Оқыту
орнында
нысаны
лауазымдарға
оранласу немесе
ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен
айналысу
үшін
бітірушілерді
даярлау
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Жасы

В ќосымшасы
(аныќтамалыќ)
Ќазаќстан Республикасы білім беру ж‰йесініњ
жіктемелік схемасы

Сатысы

ҚР МС 10-2002

МЕКТЕПКЕ ДЕЙIНГI БIЛIМ БЕРУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ
Мектепке дейiнгi тəрбие

3-5

(отбасы, балабақшалар, балалар яслиi)

1

0

Мектеп алдындағы даярлық 1 жыл

5-6

(отбасы, балабақшалар, жалпы бiлiм беретiн мектептер)
6-7

Бастауыш жалпы бiлiм беру
10-11

1

(жалпы бiлiм беретiн мектептер, гимназиялар, бастауыш мектептердiң 1-4-сыныптары)

10-11

Негiзгi жалпы бiлiм беру

2

(жалпы бiлiм беретiн мектептер, гимназиялар, негiзгi мектептердiң 5-9-сыныптары)

15-16
15-16

2

ОРТА БIЛIМ БЕРУ

17-18

Жалпы

Кєсiби

жалпы бiлiм беретiн
мектептер, лицеи,
гимназиялар, 10-11(12)
сыныптар

3-4 ж.
Кəсiп.
1-2 ж. мектеп,
Кəсiп. лицей

3

Колледждер
2-3 (4) ж.
жалпы бiлiм беретiн мектептен кейiн;
бастауыш кəсiптiк бiлiмнен кейiн 1 жыл

1-2 ж.

4

18(19)
17-18

ЖОҒАРЫ КƏСIБИ БIЛIМ БЕРУ

21-22

Арнаулы
(Дипломды маман)

Базалық
(Бакалавр) ун-ттер,академиялар,ин-тар

университеттер, академиялар, институттар
22-23

3

5

4

6

ғылыми-педагогикалық
(Магистр) университеттер, академиялар –1-2ж.

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙIН КƏСIБИ БIЛIМ БЕРУ
Аспирантура
(университеттер, академиялар, ҒЗИ – 2-3 ж.)
Докторантура
(университеттер, академиялар, ҒЗИ – 2-3 ж.)
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Сатысы

Деœгейi

Г ќосымшасы
(аныќтамалыќ)
Дењгейлер жєне сатылар бойынша білім беру жіктемесініњ схемасы

0

1

Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту
Мектепке дейiнгi
тəрбие

0А

1

0В

Мектеп алдындағы
даярлық

Бастауыш жалпы бiлiм беру

1А Бастауыш жалпы

2

1В

Қосымша жалпы

Негiзгi жалпы бiлiм беру

2А Негiзгi жалпы

2В

Қосымша жалпы

2
Орта жалпы жəне бастауыш кəсiби бiлiм беру

3

3А Жалпы

Жалпы орта жəне

қосымша

бiлiм

бiлiм

бастауыш

орта

Орта кəсiби бiлiм беру

4

4А Жалпы

қосымша

4В

5

3

Орта бiлiмсiз

3В жалпы орта жəне 3С бастауыш кəсiби 3D бастауыш кəсiби

Жоƒары кºсiби бiлiм беру

5А Базалық

5В Арнаулы

5С

(бакалавриат)

6

4

6А

ғылымипедагогикалық
(магистратура)

5D

қосымша

Жоғары оқу орнынан кейiнгi кəсiби бiлiм беру
Ассистентура-тағлымдама

6В

Докторантура

6С

Аспирантура
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Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 ж. 1 қарашадағы №1035 бұйрығы
[8] “Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім туралы ереже” Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2000 ж. 6 желтоқсандағы №1134 бұйрығы
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_____________________________________________________________________________
ӘОС
СМС
Т
Түйінді сөздер: білім, жіктеме, оқыту, білім деңгейі, білім беру сатысы, білім беру
процесі, жіктеме жүйесі, жіктеме талаптары, бағдарлама
_____________________________________________________________________________
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Ескертулер үшін
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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Павлодарским университетом
образования и науки Республики Казахстан

ВНЕСЕН

Министерством

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 516
3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2008 год
5 лет

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий классификатор не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Комитетом по стандартизации, метрологии
и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КЛАССИФИКАТОР ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Дата введения 2004.01.01
1 Область применения
Настоящий Классификатор устанавливает государственную классификацию образования в Республике Казахстан (далее – Классификатор) и используется для систематизации непрерывного процесса образования, преемственности его уровней и ступеней, а
также в разработке Государственных общеобязательных стандартов соответствующих
уровней образования, нормативных документов, определяющих подготовку в организациях образования.
Положения настоящего стандарта обязательны для применения органами государственного управления и организациями образования, независимо от их типа и вида, форм
собственности и ведомственной подчиненности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем классификаторе используются ссылки на следующие нормативные
документы:
СТ РК 5.0-95 Единая система классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации. Основные положения.
СТ РК 5.1-95 Единая система классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации. Порядок разработки государственных классификаторов технико-экономической и социальной информации.
ГК РК 08-2001 Классификатор направлений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования Республики Казахстан.
ГОСО 3.001-2000 Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Образование высшее профессиональное. Основные положения.
3 Определения
В настоящем классификаторе применяются термины и определения в соответствии
с [1], [2], СТ РК 5.0, СТ РК 5.1, ГК РК 08, ГОСО 3.001.
В дополнение к ним в настоящем классификаторе установлены следующие термины и их определения:
3.1 Образование: Организованная и обладающая преемственностью коммуникация,
преследующая цель обучения [3].
3.2 Обучение: Любое улучшение в поведении, информированности, знаниях, понимании, взглядах, ценностях или навыках [3].
3.3 Коммуникация – отношения (деятельность) между двумя или более лицами,
связанные с передачей информации: мыслей, идей, знаний, стратегий.
3.4 Организованная коммуникация: Структурно-спланированная, имеющая определенную последовательность деятельность организации образования, создающей учебную среду и использующей методы обучения, посредством которых организуется коммуникация [3].
3.5 Преемственность коммуникации: Образовательная деятельность, элементы которой обладают определенной длительностью и непрерывностью [3].
Издание официальное
1
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3.6 Уровень образования: Значимый элемент непрерывного образовательного процесса, характеризуемый совокупностью учебных знаний, умений и навыков, которая устанавливается содержанием образовательных и профессиональных программ и их преемственностью.
3.7 Ступень образования: Градация уровня образования, осуществляемая по степени сложности образовательных программ одного уровня образования.
4 Общие положения
4.1 Классификатор устанавливает коды уровней и ступеней образования и коды
областей образования.
4.2 Классификатор образования является составной частью единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации.
4.3 Классификатор разработан в целях:
– создания открытой для общества системы образования по классификации, отражающей все уровни, ступени и области образования для реализации конституционных
прав граждан на образование;
– создания нормативной основы системы образования Республики Казахстан;
– обеспечения комплексного и последовательного сбора, обработки, анализа и
представления сопоставимых в международном плане статистических данных по различным аспектам образования;
– содействия разработке и внедрению передовых национальных и международных
образовательных технологий;
– обеспечения возможности учета новых тенденций и изменений в области образования, происходящих в мире.
Классификатор базируется на концепции классификации [3], характеристиках и
критериях ступеней образования [1].
4.4 Классификатор используется для решения следующих задач:
– упорядочения и унификации информации системы образования Республики Казахстан;
– разработки системы статистических показателей образования, позволяющей всесторонне и адекватно отображать количественные и качественные изменения в сфере образования;
– обеспечения условий для автоматизации процессов обработки информации,
включая создание автоматизированных баз данных;
– обеспечения информационной совместимости статистических данных по образованию на международном уровне;
– возможности преобразования статистических данных по образованию в рамки
обобщенных, сопоставимых в международном плане критериев для мониторинга системы
образования.
4.5 Применение классификатора позволит обеспечить:
– комплексный подход с экономической и социальной обоснованностью к прогнозу и перспективам развития системы образования;
– учет новых тенденций и изменений в области образования;
– гармонизацию с Международной стандартной классификацией образования [3].
4.6 Классификатор охватывает все возможности обучения детей, молодежи и
взрослых, носящие организованный и устойчивый характер, обладающие преемственностью, независимо от статуса организации образования и формы обучения.
Образование для целей классификации включает в себя широкий круг образовательных программ законодательно установленных в [1].
4.7 Исходной единицей классификации образования является программа образования, которая организована для достижения заранее установленной цели и/или конкретной
2
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группы задач в области образования.
4.8 Достижение заранее определенной цели предусматривает наличие определенного структуризированного предшествующего опыта обучения, который завершается определенным этапом, дающим право на получение официального документа или признание
этого факта в другой форме.
4.9 Классификатор также включает образование по программам вне системы
формального образования: ориентированное на семью образование детей в раннем
возрасте; образование взрослых и детей с особыми потребностями, для которых содержание образовательных программ кор-ректируются для того, чтобы оно учитывало их особые потребности.
4.10 Классификатор разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан
«Об образовании» [1], «О стандартизации», СТ РК 5.0, СТ РК 5.1 и международной стандартной классификацией образования [3].
5 Структура классификатора
5.1 Структура классификатора образования по уровням и ступеням
5.1.1 На основе принципа непрерывности и преемственности образовательных программ устанавливаются следующие уровни образования [1]:
– уровень 1: дошкольное воспитание и обучение;
– уровень 2: среднее образование;
– уровень 3: высшее профессиональное образование;
– уровень 4: послевузовское профессиональное образование.
5.1.2 По виду реализуемых образовательных программ образование подразделяется
на общее образование и профессиональное образование [1]. Классификация образовательных программ приведена в приложении А.
5.1.3 Классификация уровней на ступени осуществлена по признакам:
– вид образовательных программ: общие образовательные программы и профессиональные программы;
– вид общеобразовательных программ: дошкольное, начальное, основное среднее
образование;
– вид профессиональных программ: начальное, среднее, высшее, послевузовское
образование.
5.1.4 Классификация ступеней образования осуществлена по признакам:
– общеобразовательные программы: основные и дополнительные;
– вариантность среднего общего и начального профессионального;
– профессиональные программы: основные и дополнительные;
– виды программ высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.
Классификация ступеней образования использует следующие критерии: минимальные требования для поступления; минимальный возраст; квалификация, необходимая
для поступления; квалификация персонала. Критерии классификации и характеристика
ступеней образования приведены в приложении Б.
5.1.5 Классификатор образования по уровням и ступеням представляет собой трехступенчатую классификацию с трехзначным кодом группировок иерархического деления.
На первой ступени однозначным цифровым (1-ая цифра) кодом от 1 до 4 классифицируются уровни образования.
На второй ступени однозначным цифровым (2-ая цифра) кодом от 1 до 6 классифицируются ступени образования.
Третья классификационная группировка обозначается однозначным алфавитным
кодом – буквами латинского алфавита А, В, С, D; идентифицируется градация ступени
3
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образования.
Схема структуры кодирования уровней и ступеней образования приведена на рисунке 1.

Код градации ступени образования
Код ступени образования
Код уровня образования
Рисунок 1 – Схема структуры кодирования уровней и ступеней образования
5.2 Структура классификатора образования по областям
5.2.1 Классификация образования по областям гармонизирована с требованиями
международной стандартной классификации образования [3].
Требования к классификации образования по областям:
– не допускается дублирование областей образования в группах;
– расширение группы за счет введения областей образования со схожими характеристиками;
– предусмотрение резервной группы и резервных областей образования в каждой
группе для включения по мере развития новых позиций.
5.2.2 Классификатор образования по областям состоит из 10 групп, каждая группа
может состоять из 10 областей образования. В настоящий момент классификация содержит 25 областей образования [3].
5.2.3 Схема структуры кодирования образования по областям приведена на рисунке 2.

Код области образования
Код группы областей образования
Рисунок 2 – Схема структуры кодирования образования по областям
6 Ведение классификатора
6.1 Ведение классификатора предусматривает создание эталона, контрольного экземпляра на бумажном и электронном носителях, дубликатов Классификатора, внесение в
него изменений.
6.2 Эталонный экземпляр классификатора ведет Министерство образования и науки Республики Казахстан. Контрольный экземпляр ведет Комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.
Один дубликат классификатора на бумажном и электронном постелях передается в Агентство Республики Казахстан по статистике.
6.3 Внесение изменений в Классификатор и его актуализация проводятся в соответствии с возникающими потребностями.
4
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7 Классификатор образования
7.1 Классификатор образования по уровням и ступеням
Код
НаименоКод
уровня вание уровня ступени
0
1
Дошкольное
воспитание и
обучение
2
Среднее об1
разование
2
3

Наименование
ступени

Код града- Наименование градации стуции ступени
пени

Дошкольное воспитание, предшкольная подготовка
Начальное общее
образование

0А

Дошкольное воспитание

0В

Предшкольная подготовка

1А

Начальное общее

1В

Дополнительное общее

Основное
общее
образование

2А

Основное общее

Среднее общее и
начальное профессиональное образование

2В
3А

Дополнительное общее
Среднее общее

3В

Среднее общее и начальное
профессиональное
Начальное
профессиональное без среднего общего

3С
3D

4

Среднее
профессиональное образование

4А
4В

3

Высшее профессиональное образование

5

Высшее профессиональное образование

5А
5В
5С

4

Послевузовское профессиональное образование

6

Послевузовское
профессиональное
образование

5D
6А
6В
6С

Дополнительное профессиональное
Среднее профессиональное
Дополнительное
среднее
профессиональное
Базовое (бакалавриат)
Специальное
Научно-педагогическое (магистратура)
Дополнительное
Ассисентура-стажировка
Аспирантура
Докторантура

Классификационная схема структуры системы образования Республики Казахстан
приведена в приложении В, схема классификации образования по уровням и ступеням – в
приложении Г.
7.2 Классификатор образования по областям
Наименование
группы

Код
группы
1
0

2
Общие
программы

Код
области
образования
3
01
08

Наименование
области образования
4
Базовые
программы
Грамотность и навыки счета

Характеристика программ образования

5
Базовые общие программы: дошкольные, начальные, средние и т.д.
Простая и функциональная грамотность, навыки счета.
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09
1

Образование

14

2

Гуманитарные
науки
и
искусство

21

22
3

Социальные науки,
бизнес и
право

31

32

34

38
4

Наука

42

44

46
48

Развитие
личности

Развитие личных навыков, умствен-ных способностей, самоорганизации, программ жизненной ориентации.
Подготовка Подготовка учителей для первого и второго
учителей и уровней образования.
Педагогическая наука.
педагогическая наука
Искусство
Изобразительное искусство. Исполнительское искусство. Графическое и аудиовизуальное искусство. Дизайн. Ремесла.
Гуманитарные науки

Религия и теология. Иностранные языки и
культуры. Родные языки. Другие гуманитарные науки.
Социальные Экономика. Политология. Социология. Денауки
мография. Антропология (за исключением
физической антропологии). Этнология. Футурология. Психология. География (за исключением физической географии). Изучение проблем мира и конфликтов. Права
человека.
Журналистика. Технические и науч-ные асЖурналистика и ин- пекты библиотечной работы. Технические
аспекты работы музеев и аналогичных храформация
нилищ. Документо-ведение. Архивные науки.
Бизнес
и Розничная продажа. Маркетинг. Сбыт. Отуправление
ношения с общественностью. Недвижимость.
Финансы. Банковское и страховое дело. Бухгалтерское дело. Аудит. Менеджмент. Управление государственными органами. Управление негосударственными органами. Управление кадрами. Секретариатская и конторская работа.
Право
Право (общее, международное, трудо-вое,
морское и другое). Юриспруден-ция.
Науки о
Биология, ботаника, бактериология, токсикожизни
логия, микробиология, зоология, энтомология, орнитология, генетика, биохимия, биофизика, другие смежные науки, за исключением лечебно-медицинских и ветеринарных
наук.
Физические Астрономия и космология, физика, другие
науки
смежные предметы, химия, другие смежные
предметы, геология, геофизика, минералогия,
физическая антропология, физическая география и другие науки о Земле, метеорология
и другие науки об атмосфере, включая исследование климата, океанография, вулканология, палеоэкология.
МатемаМатематика, вычислительные науки, цифротика и ставой анализ, статистика и другие смежные
тистика
области.
Компьютер- Компьютерные науки (разработка компьюное дело
терного оборудования должна классифицироваться в рамках инженерных областей).
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5

Инженерные,
обрабатывающие
и строительные
отрасли

52

54

58
6

Сельское
хозяйство

62

64
7

8

Здравоохранение
и социальное обеспечение
Службы

72
76
81
84
85
86

9

Неизвестная
или
неуточненная
категория

Резерв

Инженерное черчение, механика, металлообИнженерия
и инженер- работка, электротехника, телекоммуникация,
энергетика и химическая инженерия, обслуное дело
живание автомобилей, инженерное проектирование.
Производство продуктов питания и напитков,
Производственные и ткани, одежды, обуви, кожаных изделий, материалов (древесина, бумага, пластмасса,
обрабатывающие от- стекло и т.д.), горное дело и добыча полезных ископаемых.
расли
Архитектура и городское планирование.
Архитектура и строи- Строительные работы, строительство. Гражданское строительство.
тельство
Сельское хозяйство, производство сельскоСельское,
лесное
и хозяйственных культур и выращивание скорыболовное та, агрономия, животноводство, плодоводство и садоводство, лесное хозяйство, природхозяйство
ные парки, дикая природа, рыболовство, рыболовная наука и технология.
ВетеринаВетеринарная медицина, ветеринарное обрия
служивание.
Здравоохра- Медицина. Медицинские службы. Уход за
нение
больными.
Социальное Социальные услуги. Социальная работа.
обеспечение
Сфера об- Гостиничное обслуживание и сфера питания,
служивания путешествия и туризм, спорт и досуг, обслуживание населения, науки о быте.
Транс-порт
Морское дело. Авиация. Железнодорожные
перевозки. Автодорожные перевозки. Почтовые службы.
Охрана ок- Охрана окружающей среды. Техника безоружающей
пасности на рабочих местах.
среды
Охрана собственности и граждан. КриминаСлужбы
листика. Пожарная охрана. Гражданская
безопаснобезопасность. Военное дело.
сти
Резерв
Резерв.
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Профессиональные
программы

Общеобразовательные
программы

Образовательные
программы

Начального
профессионального

Среднего
профессионального

Высшего
профессионального

Начального
общего

Основного
общего

Послевузовского
профессионального

Дополнительного
профессионального

Среднего общего

Дополнительные

Дополнительные

Дошкольного
образования

Основные

Профессиональные

Основные

Общеобразовательные

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Классификация образовательных программ

Приложение А
(справочное)

ГК РК 10-2003

8
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Характеристики и критерии классификации ступеней образования
Б.1 Дошкольное воспитание и обучение – уровень 1, ступень 0
Б.1.1 Основные характеристики
Ступень 0 включает дошкольное воспитание и предшкольную подготовку и является первоначальным этапом организованного обучения. Программы данной ступени
предназначены для детей младшего возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей, а также для адаптации детей
к школьной обстановке. По завершении этих программ образование продолжают на ступени 1 (начальное общее образование).
Б.1.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– образовательная направленность программы;
– организация на базе дошкольных учреждений, школы или центра, в семье;
– минимальный возраст детей;
– максимальный возраст детей.
Вспомогательный критерий – квалификация персонала.
Б.1.3 Программа считается программой дошкольного образования при условии организации ее на базе школы или центра, что и определяет различия между работой, проводимой в условиях начальной школы и детских учреждений и услугами, предоставляемыми в домашней обстановке.
Программы дошкольного образования предназначены для детей в возрасте не менее трех лет, так как программы, предназначенные для детей более младшего возраста, не
удовлетворяют образовательным критериям.
Предшкольная подготовка пяти (шести) – летних детей обязательна и осуществляется в семье, дошкольной организации или школе в рамках общеобразовательной программы [1].
Максимальный возраст зависит от установленного (типового) возраста поступления в начальную школу и составляет 6-7 лет.
Б.1.4 Требование о наличии педагогической квалификации преподавательского состава является косвенным (опосредованным) критерием для образовательных программ
дошкольного воспитания и обучения. Это требование позволяет провести различия между
дошкольным образованием и уходом за детьми.
Б.1.5 Ступень 0 также включает организованное обучение детей с особыми образовательными потребностями. Такое образование может предоставляться в больницах, специальных школах и в учебных центрах. В этом случае минимальный возраст не указывается.
Б.2 Начальное общее образование – уровень 2, ступень 1
Б.2.1 Основные характеристики
Образовательные программы ступени 1 являются первым этапом среднего образования и предусматривают определенное количество часов занятий для достижения установленного уровня знаний и предоставления учащимся основательного базового образования – научить их чтению, письму и математике вместе с элементарным пониманием
других предметов (история, география, естественные науки, искусство и музыка).
Б.2.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– начало систематического обучения, характерного для начального образования,
например, чтению, письму, математике;
– минимальный возраст.
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Вспомогательные критерии:
– поступление в общеобразовательные учебные заведения или обучение по программам, которые определены как начальные;
– начало обязательного образования.
Б.2.3 Возраст поступления детей в общеобразовательные заведения составляет 6-7
лет.
Срок обучения на ступени 1 – четыре года.
Программы ступени 1 организуются, в основном, на основе определенного количества часов занятий или объема знаний, а не по предметам.
Б.2.4 Эта ступень также включает образовательные программы дополнительного
развития детей для реализации их способностей и специальные образовательные программы для детей с особыми образовательными потребностями, программы распространения грамотности в рамках школьной системы или вне ее, которые по содержанию аналогичны программам начального образования для тех, чей возраст превышает установленный возраст поступления в начальные школы.
Б.3 Основное общее образование – уровень 2, ступень 2
Б.3.1 Основные характеристики
Ступень 2 является вторым этапом среднего общего образования, педагогическая
задача которого заключается в том, чтобы заложить фундамент для обучения в течение
всей жизни человека и развития его личности, что позволяет и далее расширять возможности образования. Программы на этой ступени характеризуются предметной ориентацией при специализации преподавателей. На этой ступени завершается приобретение базовых навыков. Окончание этой ступени совпадает с завершением обязательного школьного
образования.
Б.3.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– начало преподавания по предметам с использованием более квалифицированных
учителей, чем на ступени 1;
– полное завершение приобретения базовых навыков и формирования основ для
обучения в течение всей жизни.
Вспомогательные критерии:
– поступление после четырех лет начального общего образования;
– окончание этой ступени наступает через девять лет обучения в школе с момента
начального образования;
– окончание этой ступени совпадает с окончанием обязательного образования;
– проведение занятий по предметам разными педагогами.
Дополнительные критерии:
– вид последующего образования или занятия;
– ориентация программы.
Б.3.3 Вид последующего образования или занятия заключается в том, что программы ступени 2 предназначены обеспечить прямой доступ к ступени 3 Ориентация программы – подвести участников к более глубокому пониманию предмета или группы
предметов в целях подготовки участников к дальнейшему образованию на более высокой
ступени. К этой категорией следует относятся программы с общей ориентацией.
Ступень 2 также включает программы образования для детей с особыми потребностями и программы дополнительного образования.
Б.4 Среднее общее и начальное профессиональное образование – уровень 2,
ступень 3
Б.4.1 Основные характеристики
Эта ступень образования является третьим этапом среднего образования, ее программы направлены на завершение среднего общего образования и (или) получение на10
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чального профессионального образования, то есть получение конкретной специальности
(профессии), пользующейся спросом на рынке труда. Минимальный возраст поступления
на эту ступень 15-16 лет.
Начальное профессиональное образование приобретается в профессиональных
школах и профессиональных лицеях на базе основного общего образования, сочетается с
получением среднего общего образования и направлено на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по различным направлениям трудовой деятельности.
Срок обучения в профессиональной школе составляет два-три года, в профессиональном лицеи – три года, по особо сложным профессиям, а также для работ, связанных с
обслуживанием уникального оборудования – до четырех лет.
Начальное профессиональное образование может осуществляться на производстве,
в учебно-производственных комбинатах, в учебных центрах и других структурах подготовки рабочих без получения среднего общего образования.
Начальное профессиональное образование может базироваться на среднем общем
образовании с сокращенными сроками обучения.
Б.4.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– типовые требования к поступающим (9 лет обучения с начала ступени 1);
– минимальные требования для поступления (завершение ступени 2).
Вспомогательный критерий – совокупная продолжительность после начала ступени
3.
Дополнительные критерии
– предназначение: вид последующего образования или занятия;
– ориентация программы.
Б.4.3 Градация ступени 3 следующая:
– ступень 3А – программы, предназначенные для завершения среднего общего образования и обеспечения прямого выхода на ступень 4 и 5;
– ступень 3В – программы, предназначенные для получения среднего общего и начального профессионального образования и обеспечения прямого выхода на ступени 4 и 5
или на рынок труда;
– ступень 3С – программы, профессионального образования без среднего общего
образования ведут непосредственно к выходу на рынок труда и к программам ступени 4.
– ступень 3D – программы дополнительного начального профессионального образования (подготовка или переподготовка кадров).
Б.4.4 Основная задача программы среднего образования подвести участников к более глубокому пониманию предмета или группы предметов в целях подготовки участников к дальнейшему образованию на более высокой ступени.
Основная задача программы профессионального образования нацелена на приобретение участниками практических навыков, необходимых для работы по конкретной специальности или профессии. Успешное завершение этих программ ведет к приобретению
профессиональных квалификаций, признаваемых компетентными органами.
Б.4.5 Ступень 3 включает также программы для учащихся с особыми потребностями и образование взрослых, программы дополнительного профессионального образования
(подготовка и переподготовка рабочих кадров).
Б.5 Среднее профессиональное образование – уровень 2, ступень 4
Б.5.1 Основные характеристики
Среднее профессиональное образование приобретается в колледжах, училищах на
базе основного общего образования на конкурсной основе, сочетается с получением среднего общего образования и направлено на под-готовку специалистов со средним специальным образованием.
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Срок обучения в колледже, училище – три-четыре года.
Среднее профессиональное образование может осуществляться на базе среднего
общего образования или начального профессионального образования, по родственным
специальностям, по сокращенным ускоренным программам со сроками обучения один-два
года.
Б.5.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– требования для поступления;
– типовая квалификация, необходимая для поступления;
– возраст;
– продолжительность обучения.
Вспомогательный критерий – совокупная продолжительность после начала ступени
4.
Дополнительные критерии:
– предназначение: вид последующего образования или занятия;
– ориентация программы;
– форма обучения (очная, заочная).
Б.5.3 Градация ступени 4 следующая:
– ступень 4А – программы, которые готовят учащихся к поступлению на ступень 5
или для непосредственного выхода на рынок труда;
– ступень 4В – программы дополнительного среднего профессионального образования (подготовка или переподготовка кадров).
Ступень 4В может включать образование взрослых. Например, в эту ступень могут
включаться такие технические курсы для работающих, как курсы подготовки по компьютерному программному обеспечению и др.
Б.6 Высшее профессиональное образование – уровень 3, ступень 5
Б.6.1 Основные характеристики
Программы ступени 5 – это программы высшего образования, в основном теоретического характера, предназначенные для получения доступа к научно-исследовательским
программам и профессиям с высокими требованиями к уровню квалификации.
Для поступления на эти программы требуется успешное завершение ступени 3А
или 3В и/или ступени 4А.
Б.6.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– минимальные требования для поступления;
– типовая квалификация, необходимая для поступления;
– вид полученного документа;
– продолжительность обучения не менее 4 лет, начиная со ступени 5;
– возраст;
– содержание образования.
Вспомогательные критерии:
– теоретическая совокупная продолжительность образования;
– национальная степень и структура квалификации;
– квалификация персонала.
Дополнительные параметры:
– вид программ;
– форма обучения.
Б.6.3 Градация ступени 5 следующая:
– ступень 5А – образовательно-профессиональные программы высшего базового
образования, реализуемые в бакалавриате высших учебных заведений (университеты, академии, институты) на основе среднего общего или среднего профессионального образова12
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ния в течение не менее четырех лет обучения, по завершению которых выдается диплом о
высшем образовании с присвоением квалификации и академической степени «бакалавр»
[1, 4, 5] и открывается выход на рынок труда или к другим программам ступени 5В и 5С;
– ступень 5В – образовательно-профессиональные программы высшего специального образования, реализуемые в высших учебных заведениях (университеты, академии,
институты) на основе среднего общего образования в течение не менее четырех лет или на
основе среднего профессионального образования по родственным специальностям в течение не менее трех лет, или после высшего базового образования в течении одного года, по
завершению которых выдается диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «специалист с высшим профессиональным образованием» по конкретной специальности [1, 4, 6] и открывается выход на рынок труда или к другим программам ступени 5С
и/или ступеней 6А и 6В;
– ступень 5С – образовательно-профессиональные программы высшего научнопедагогического образования, реализуемые в магистратуре высших учебных заведений
(университеты, академии) на основе высшего базового образования в течение двух лет
или на основе высшего специального образования в течение одного года, по завершению
которых выдается диплом о высшем образовании с присвоением квалификации и академической степени «магистр» [1, 4, 7] и открывается выход на рынок труда или к программам ступени 6А и 6 В;
– ступень 5D – образовательно-профессиональные программы дополнительного
высшего профессионального образования, осуществляемые в соответствующих организациях образования с целью углубления профессиональных знаний и навыков, приобретения новых профессий и специальностей (повышение квалификации и/или переподготовка
кадров).
Б.7 Послевузовское профессиональное образование – уровень 4, ступень 6
Б.7.1 Основные характеристики
Ступень 6 является высшей ступенью системы непрерывного образования, имеет
целью подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и создает условия постоянного совершенствования профессионального мастерства личности
[8].
Программы послевузовского профессионального образования направлены на удовлетворение потребности человека в углублении и расширении его образования после
окончания высшего учебного заведения [8].
Для поступления на эти программы требуется успешное завершение программ
высшего специального и/или высшего научно-педагогического образования (усвоение
обязательного минимума содержания основной образовательно-профессиональной программы по конкретной профессии, специальности [8]).
Б.7.2 Критерии классификации
Главные критерии:
– ориентирование на проведение научно-исследовательской работы;
– представление диссертационной работы.
Вспомогательный критерий – подготовка выпускников к занятию должностей в
высшем учебном заведении или для научно-исследовательской работы.
Дополнительные критерий – форма обучения.
Б.7.3 Градация ступени 6 следующая:
– ступень 6А – программы, осуществляемые в ассистентуре-стажировке высших
учебных заведений после освоения одной из ступеней 5В или 5С, завершение которых
обеспечивает выход на рынок труда или к другим программам ступени 6В, срок прохождения стажировки не должен превышать по очной форме двух лет, по заочной форме трех
лет;
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– ступень 6В – программы, осуществляемые в аспирантуре, являющейся формой
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации после успешного завершения которых и защиты диссертации, присваивается соответствующая
степень и обеспечивается выход на рынок труда и к программам ступени 6С, срок обучения в аспирантуре не должен превышать по очной форме трех лет, по заочной форме четырех лет, для лиц, имеющих степень магистра, соответственно двух и трех лет;
– ступень 6С – программы, осуществляемые в докторантуре, являющейся формой
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, после успешного завершения которых и защиты диссертации, присваивается соответствующая
степень и обеспечивается выход на рынок труда, срок пребывания в докторантуре не должен превышать трех лет.
Критерии классификации ступеней образования приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Критерии классификации ступеней образования
Код
уровня

Наименование уровня

1

Дошкольное
воспитание и
обучение

2

Среднее образование

Код
ступени
0

Наименовани
е ступени
Дошкольное
воспитание,
предшкольная
подготовка

главные

Критерии классификации
вспомогательные дополнительные

Образовательные
характеристики.
В семье, на базе школы или центра.
Минимальный возраст детей.
Максимальный возраст детей.
Начало систематического обучения чтению, письму и математике

1

Начальное
общее

2

Основное
общее

3

Среднее об- Минимальные требощее и на- вания для поступлечальное про- ния
фессиональное

Изложения предмета.
Полное
освоение
базовых навыков и
получение
основы
для обучения в течение всей жизни.
Квалификация преподавателей.

Квалификация
персонала.

Нет

Поступление
в
начальное учебное заведение.
Начало
обязательного образования.
Поступление после примерно 4
лет
начального
образования.
Завершение цикла
образования после
9 лет учебы с
момента начала
начального образования.
Завершение обязательного образования.
Несколько учителей
проводят
классные занятия
по своим областям специализации.
Совокупная продолжительность
после начала ступени 3

Нет

Вид последующего образования или занятия.
Ориентация
программы.

Вид последующего образования или занятия.
Ориентация
программы.
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4

3

Высшее
профессиональное образование

5

4

Послевузовское профессиональное
образование

6

Среднее
профессиональное

Минимальные требования для поступления.
Типовая квалификация, необходимая для
поступления.
Возраст.
Продолжительность
обучения
Базовое,
Минимальные требоспециальное вания для поступлеи научнония.
педагогиче- Типовая квалификаское
ция, необходимая для
поступления.
Вид
полученного
документа.
Продолжительность
обучения.
Возраст.
Содержание образования.
Послевузов- Ориентирование на
ское (аспи- проведение научнорантура,
исследовательской
докторанту- работы.
ра)
Представление диссертационной работы.

Совокупная продолжительность
после начала ступени 4

Вид последующего образования или занятия.
Ориентация
программы.
Форма
обучения.

Теоретическая
Вид программ.
совокупная про- Форма
обучедолжительность
ния.
образования.
Национальная
степень и структура квалификации.
Квалификация
персонала.

Подготовка выпу- Форма
скников к заня- ния.
тию должностей в
высшем учебном
заведении или для
научноисследовательской работы.

обуче-

15
http://www.memst.kz/shop
Страница 45 из 50

РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации"

Электронная копия
нормативного документа

Ступени

Возраст

Приложение В
(справочное)
Классификационная схема структуры
системы образования Республики Казахстан

Уровни

ГК РК 10-2003

1

0

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Дошкольное воспитание
(семья, детские сады, детские ясли)

3-5

Предшкольная подготовка 1 год
(семья, детские сады, общеобразовательные школы)

5-6

6-7
10-11
10-11
15-16

Начальное общее образование
(общеобразовательные школы, гимназии, начальные школы 1-4 классы)

1

Основное общее образование
(общеобразовательные школы, гимназии, основные школы 5-9 классы)

2

15-16
17-18

2

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общее

Профессиональное

Общеобразовательные
школы, лицеи, гимназии,
10-11(12) классы

3-4 г.

Колледжи
2-3 (4) г.

3

1-2 г. Проф. школы,
проф. лицеи
1-2 г. после общеобразовательной школы; 1 год
после начального проф. образования

18(19)
17-18

4

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

21-22

Специальное

Базовое

(Дипломированный специалист)
Университеты, академии, институты

(Бакалавр)
Университеты, академии, институты

22-23

3

5

4

6

Научно-педагогическое
(Магистр) Университеты, академии – 1-2 г.

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура
(университеты, академии, НИИ – 2-3 г.)
Докторантура
(университеты, академии, НИИ – 3 г.)
16
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Приложение Г
(справочное)

Уровни

Ступени

Схема классификации образования по уровням и ступеням

0

Дошкольное воспитание и обучение
Дошкольное
0А
0В Предшкольная
воспитание
подготовка

1

1
1А

Начальное общее образование
Начальное
1В Дополнительное
общее
общее

2

Основное общее образование
2А Основное общее 2В Дополнительное
общее
2
3

Среднее общее и начальное профессиональное образование
Среднее
Среднее общее и
Начальное
Дополнительное
3С профессиональное 3D
начальное
начальное
общее 3В
профессионально
без среднего
профессиональное
б

3А

4 Среднее профессиональное образование
Общее
4А
4В Дополнительное

3

5

Высшее профессиональное образование

5А

Базовое
НаучноДополните
5В Специальное 5С
5D
педагогическое
(бакалавриат)
льное
(магистратура)

6
4

6А

Послевузовское профессиональное образование
Ассистентура- 6В Докторантура 6С Аспирантура
стажировки
17
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