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Алғысөз 

 

1 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің             

«Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны ДАЙЫНДАП ЕНГІЗДІ 

 

2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 
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3 Осы стандартта Қазақстан Республикасы Конституциясының (7 бап), 

«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 

151 Қазақстан Республикасының Заңының; «Техникалық реттеу туралы» 

2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II Қазақстан Республикасының Заңының; 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 

Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен 

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» 

нормалары іске асырылды. 
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ЕНГІЗІЛДІ 
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өзгерістер мәтіні – «Мемлекеттік стандарттар» ай сайынғы ақпараттық 

сілтемелеріне жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (жойылған)  

немесе ауыстырылған жағдайда, тиісті ақпарат «Мемлекеттік 

стандарттар» ақпараттық сілтемесіне жарияланады 
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Кіріспе 

 

Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерінің 

ұлттық стандарты Қазақстан Республикасы Конституциясына (7, 93-баптар); 

«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңына; Қазақстан Республикасы Президентінің 

2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына; 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 4 қарашадағы № 3186 

өкімімен мақұлданған «Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты 

тұжырымдамасына»; Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 

маусымдағы № 110 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына»; Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан – 

2050» стратегиясы: «Бір халық – бір ел – бір тағдыр» атты Жолдауындағы 

басым бағыттарға сәйкес әзірленген.  

Аталған заңнамалық құжаттарда мемлекеттік тілдің кең ауқымды 

қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясатының және тіл 

құрылысының басты мақсаттарының бірі ретінде мемлекеттік тілді оқытудың 

әдіснамасын жетілдіру мен стандарттау мәселелеріне айрықша назар 

аударылады. Шын мәнінде, соңғы жылдары қазақ тілін оқытып-үйрету 

сапалық жағынан жоғары деңгейлерге көтерілді, қоғам мүшелерінің қазақ 

тілін меңгеруге деген сұранысы мен ұмтылысында саналылық танылуда. 

Сұраныстар мен ұмтылыстар, негізінен, қазақ тілін мемлекеттік қызметте, 

халыққа қызмет көрсету орындарында, білім беру салаларында пайдалану 

үшін қажеттіліктен туындап отыр. Тілдерді дамыту мен қолданудың              

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Қазтест» 

бағдарламасы бойынша мемлекеттік тілді білу сертификатын алған, 

мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдардағы қызметкерлердің үлесі 2017 

жылға қарай – 50%, 2020 жылға қарай – 100% болуы тиіс» деген міндет  

елдің болашағы, татулық пен келісім жолында мемлекеттік тілде сөйлеушінің 

беделді бейнесінің маңызды рөл атқаратындығын  көрсетеді.  Демек, осындай 

дәрежеге қол жеткізу үшін мемлекеттік тілді оқып-үйрену жеткіліксіз, оқып-

үйренудің нәтижесін, қандай дәрежеде меңгерілгендігін бағалайтын, 

анықтайтын құжат қажет болады. 

Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерінің 

ұлттық стандартын әзірлеуде әлемдік білім беру үдерісіндегі алдыңғы 

қатарлы жобалардың (Еуропалық стандарт) бағыттары мен мазмұны                

жан-жақты зерделенді, тілді үйрету мен алған білімді бағалаудың 6 деңгейі 

еуропалық стандарт деңгейлеріне сәйкестендірілді. Сонымен қатар біздің 

елімізде қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесінде болуына байланысты және 

бұл фактор қоғам мүшелерінің қазақ тілін ресми және бейресми тілдік 

қарым-қатынастарда біршама дәрежеде толыққанды, еркін қолдана алуын 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z10
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z98
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000151_#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U100000922_#z0
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қамтамасыз етуді қажет ететіндіктен, Ұлттық стандарттың мазмұны мен 

құрылымында қазақ тілінің табиғи, лингво-мәдени және стандартты 

заңдылықтары  мен ерекшеліктері (күнделікті тұрмыстық сөйлеу тіліне 

қатыстыларынан бастап ресми-іскери стиль, көркем әдеби стиль 

ерекшеліктеріне дейін) толық қамтылды және олар деңгейлердің мазмұны 

мен деңгейлер бойынша тілді меңгеруге қойылатын талаптарға қарай 

әдістеме ғылымының теориясы мен практикасы негізінде  топтастырылды. 

Әрбір деңгей бойынша алған білімнің және тіл үйренушінің 

коммуникативтік-тілдік құзыреттілігі қалыптасуының көрсеткіші ретіндегі 

сертификат тіл үйренушіге берілетін нақты баға болып саналады.    

Ұлттық стандарт мазмұны мен құрылымы бойынша тіл үйренушінің 

қазақ тілін қандай деңгейде меңгергендігін және оның коммуникативтік-

тілдік құзыреттілігінің қандай дәрежеде қалыптасқандығын анықтау мен 

бағалауға толық мүмкіндік береді.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРУДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ТІЛДІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ. ҚАРАПАЙЫМ ДЕҢГЕЙ. ЖАЛПЫ МЕҢГЕРУ 
 

Енгізілген күні 2017-01-01 

 

1 Қолданылу аясы 
 

1.1 Осы стандарт:  

- Қазақстан Республикасы азаматтарын қазақ тілін шетел тілі немесе 

екінші тіл ретінде қарапайым деңгейде оқыту мазмұнының;  

- Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін қарапайым 

деңгейде меңгеру көлемін бағалаудың; 

- қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгерудің коммуникативтік тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастырдың; 

- қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі ҚАЗТЕСТ-тің қарапайым 

деңгейге арналған тест тапсырмаларын қалыптастыру талаптарын белгілейді 

[4]. 

1.2 Осы стандарттың ережелерін қазақ тілін шетел тілі немесе екінші тіл 

ретінде оқытумен, Қазақстан Республикасында азаматтардың қазақ тілін 

меңгеру деңгейін бағалаумен айналысатын ұйымдар мен мекемелер және 

ұйымдастыру-құқықтық, бағыныштылық формаларынан тәуелсіз Қазақстан 

Республикасы аумағында өз қызметін іске асырушы және мемлекеттік тілді 

оқыту мен Қазақстан Республикасында азаматтардың қазақ тілін меңгеру 

деңгейін бағалау қызметтеріне қатысатын өзге де жеке және заңды тұлғалар 

қолданады. 

 

2 Терминдер мен анықтамалар 
 

Осы стандартта тиісті анықтамалары бар төмендегідей терминдер 

қолданылған: 

2.1 Айтылым – тілдік қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа 

ауызша шығаруға бағытталған сөйлеу әрекетінің түрі.  

2.2 Бейвербалды – хабарланатын ойды, пікірді тілден тысқары 

амалдарды қолдану арқылы жеткізу.  

2.3 Бейімделген мәтін – грамматикалық құрылымы, сөздік құрамы, 

мазмұны мен жанр түрі тіл үйренушінің деңгейіне қарай іріктеліп, 

бейімделген оқу материалдары.  

2.4 Вербалды – хабарланатын ойды, пікірді сөзбен білдіру. 

2.5 Грамматика – тілдің грамматикалық құрылысын, оның 

заңдылықтарын, морфология, синтаксисті зерттейтін тіл білімінің саласы. 

2.6 Грамматикалық құзыреттілік – тілдің грамматикалық 
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элементтерін білу және оларды сөйлеуде қолдана білу. 

2.7 Грамматикалық минимум – морфология, сөзжасам және синтаксис 

тармақтарының тілдік бірліктерін тілдік қарым-қатынаста дұрыс қолдану 

үшін тіл үйренуші деңгейлерге қарай меңгерген грамматикалық 

құрылымдардың (сөз және оның құрылымы, сөздердің өзгеруі және оларды 

сөйлем түзуде пайдалану ережелері) нақты жиынтығы.  

2.8 Диалог – екі сұхбаттасушының арасында сұрақ-жауап алмасу 

арқылы жүзеге асырылатын қарым-қатынас түрі. 

2.9 Жазылым – ойдың, ақпараттың жазбаша түрде берілуіне 

бағытталған сөйлеу әрекетінің өнімді түрі.  

            2.10 Интенция (латын тілінде  – «ұмтылу», «көңіл бөлу», «талпыну») – 

сана-сезімнің бір немесе басқа нәрсені білуге бағытталуы, талпынуы.  

2.11 Коммуникативтік жағдаят – тілдік қарым-қатынасқа 

қатысушылардың коммуникативтік ниетін, мақсатын танытатын тілдік 

құралдардың қалайша қолданылатынын анықтайтын, өзара  байланыстағы 

факторлар жүйесі. 

  2.12 Коммуникативтік құзыреттілік (лат. «competere» – «қол 

жеткізу», «сәйкес келу») – мақсаты мен жағдайына сай күнделікті өмірде кез 

келген іс-әрекет саласында тіл құралдары арқылы тілді қолдану (түсіну, жазу, 

оқу, сөйлеу) әрекетін іске асыру қабілеті. 

       2.13 Коммуникативтік ниет (интенция) – коммуникативтік мақсаттарға 

қол жеткізу үшін  тілдік қарым-қатынасқа қатысатын екінші тарапқа тілдік 

құрал арқылы ықпал жасау формаларын жоспарлау. 

2.14 Қатысым –  адамдардың нақты сөйлеу жағдаятында тіл арқылы 

қарым-қатынасқа түсуі. 

2.15 Құзырет – тіл үйрену үдерісінде қалыптасатын білік-дағдылардың, 

білімнің жиынтығы, сондай-ақ тілді қарым-қатынас құралы ретінде 

пайдалана білу қабілеті.   

2.16 Құзыреттілік (лат. «competentis» – «қабілетті») – білім алу 

үдерісінде қалыптасатын білік-дағдылардың, білімнің жиынтығы.  

2.17 Лексика –  тілдегі сөздер жиынтығы, тілдің сөздік қоры (сөз, сөз 

тіркесі, фразеологизм).  

       2.18 Лексикалық минимум – тілді меңгеру деңгейлер талаптарына 

сәйкес сөздер мен сөз тіркестерінің  минималды жиынтығы.  

2.19 Морфология – сөздердің грамматикалық мағыналары мен 

формалары, грамматикалық категориялар, сөздердің морфологиялық құрамы 

мен сөз таптары, олардың түрлену жүйесі мен сипаты.  

         2.20 Оқылым – жазбаша мәтінде баяндалатын ақпаратты қабылдауға, 

түсінуге және пайымдауға бағытталған сөйлеу әрекетінің түрі.     

2.21 Полилог – сұхбат үдерісінің үш немесе одан да көп 

әңгімелесушілер арасында өту формасы.  

2.22 Предикат (лат. «рredicatum» – «баяндалған», «еске салынған», 

«айтылған») – қандайда бір қасиет-сапаны немесе қарым-қатынасты 
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білдіреді.  

2.23 Синтаксис – сөздердің бір-бірімен байланысу тәсілдері мен 

түрлері, сөз тіркестері мен сөйлемдердің құрылысы, сөйлемдегі сөздердің 

қызметін зерттейтін тіл білімінің саласы.  

2.24 Сөйлеу актісі – типологиясы және қазіргі лингвистикада бұл  

теорияның жетістіктерін қолданылуы. 

2.25 Сөйлеу әдебі формулалары – стандартты жағдаяттарда міндетті 

түрде қолданылатын, жағдаяттың түріне, мақсатына, сөйлеуге қатысушының 

ниетіне қарай іріктелетін тұрақты формулалар.  

2.26 Тыңдалым – есту арқылы қабылданған мәтінді түсінуге 

бағытталған сөйлеу әрекетінің түрі.  

2.27 Тілдік қарым-қатынас – тіл бойынша қалыптасқан білік-

дағдылары мен білім пайдалану арқылы ақпарат алмасу жүзеге асырылатын, 

субъектілердің өзара қарым-қатынасы.  

2.28 Тілдік құзыреттілік – лексикалық-грамматикалық, фонетикалық 

түсініктердің қалыптасу; оларды тілді қолдану үдерісінде (диалог, монолог, 

жазба жұмыс, оқу) грамматикалық, синтаксистік, стильдік нормаларға сәйкес 

дұрыс, сауатты пайдалана білу; тыңдау, есту үдерістерінде еркін, жақсы 

түсіну қабілетінің қалыптасу дәрежесі.  

2.29 Тілдік іс-әрекет – тілдік қарым-қатынас барысында тіл құралдары 

арқылы ақпаратты қабылдау және жеткізу үдерісі.  

2.30 Фонетика – тілдің дыбыстық жағын зерттейтін тіл білімінің саласы. 

 

 

3 Қазақ тілін меңгерудің қарапайым деңгейінің жалпы cипаттамасы 

 

 

Қарапайым деңгейде тіл қолданушы қатысым барысында күнделікті-

тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық және мәдени-әлеуметтік салаларға 

байланысты шағын диалогтерге қатыса алады. 

Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгеру сертификаты – тілді оқып-

үйренудің базалық деңгейіне апаратын нәтиженің көрсеткіші (сертификаттың 

үлгісі А қосымшасында көрсетілген). 

Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгеруі үшін 100-120 оқу сағатынан 

кем бөлінбеуі тиіс. 

Тіл қолданушы: 

- баяу, анық айтылған ақпаратты түсінеді; 

- қарапайым деңгей үшін белгіленген шағын мәтіндерді оқып, 

мазмұнын түсінеді; 

- қарапайым деңгей үшін ұсынылатын құжаттарды үлгі бойынша 

толтырып, осы деңгейдің мазмұнына  сәйкес жазба жұмыстарын (шағын эссе, 

бақылау үшін жазба  жұмыстары) орындай алады; 

- ақпарат алу/беру сұхбатына, сұрақ-жауапқа қатыса алады. 
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Қарапайым деңгейдегі сөздер мен сөз тіркестері 800 тілдік бірлікті 

құрайды.  

Қазақ тілін қарапайым деңгей көлемінде меңгерудің сипаттамасы сөйлеу 

әрекеттері бойынша №1-кестеде көрсетілген.  

 

 

                      

 

№1-кесте 
 

 

ТЫҢДАЛЫМ 

Тіл қолданушы жай, баяу, анық айтылған сөздерді 

түсінеді, қарапайым нұсқауларды орындай алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫЛЫМ 

Тіл қолданушы қысқа қарапайым мәтіндерді (қарапайым 

қысқа сипаттамаларды, суреттер арқылы берілген 

сипаттамаларды, қарапайым және қысқа жазбаша 

құрылымдарды, ресми құжаттардың қарапайым үлгілерін 

(қысқа ашық хаттарды, хабарландыруларды),  таныс 

есімдер мен сөздерді жай сөйлемдерді) оқи алады.  

Жалпы бағдар мақсатындағы оқылым 

Тіл қолданушы таныс есімдерді, сөздерді, күнделікті 

өмірде кездесетін қарапайым фразалар мен 

хабарландыруларды, кейбір жарнама мәтіндерін оқи 

алады. 

Нұсқауларды оқу 

Тіл қолданушы қысқа, қарапайым жазбаша нұсқауларды 

басшылыққа ала алады (мысалы, Х пунктінен Y пунктіне 

қарай жүру). 

Хат-хабарларды оқу 

Тіл қолданушы қарапайым қысқа хаттардың мазмұнын 

түсіне алады. 

ЖАЗЫЛЫМ 

Тіл қолданушы өзі, жұмысы мен таныс адамдары және 

мекенжайы туралы, жай сөйлемдер мен фразаларды жаза 

алады. 

Тіл қолданушы бір-бірімен байланыссыз жай сөйлемдерді 

жаза алады. 

АЙТЫЛЫМ 

Тіл қолданушы таныс тақырыптар аясында сұрақ қойып, 

жауап бере алады. Өзіне бағытталған қарапайым 

лебіздерді түсіне алады. Тіл қолданушы өзі және басқа 

адамдар (мекенжайы, қызметі, өмірбаяны)  туралы айта 

алады; алдын ала дайындалған хабарламаларды 

таныстыра алады. 
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4. Тілді үйренудің қарапайым деңгейіне қойылатын талаптардың 

мазмұны 

 

4.1 Коммуникативтік құзыреттілік мазмұны 

4.1.1 Сөйлеу интенциялары  

Қарапайым деңгейде тіл қолданушының сұхбаттасушымен сөйлеу 

актісіне қатысып, ақпарат алмасуға бағытталған, сұхбаттасушыға 

коммуникативтік ықпал жасауға бағытталған реттеуші ниеттеріне, бағалау-

эмоциялық және коммуникативтік-ақпараттық, сондай-ақ ақпараттық 

сипаттамалық ниеттеріне қатысты жағдаяттар мен тақырыптар көлемінде 

коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.  

Сұхбаттасушымен сөйлеу актісіне қатысып, ақпарат алмасуға 

бағытталған ниеттер (интенциялар): 

- коммуникацияға қатысу (үйде, көшеде, жұмыста, кеңседе,  дүкенде, 

қоғамдық көлікте, қоғамдық және тұрмыстық қызмет көрсету 

орындарында); 

- танысу түрлері (ресми және бейресми жағдайда өзін және басқа 

адамды таныстыру); 

- сәлемдесу және қоштасу түрлері (сұхбаттасушының жас ерекшелігі 

мен әлеуметтік орны және сөйлеу әдебіне сәйкеc); 

- қаратпа түрлері (есімін, толық аты-жөнін айту, жеке қатысымдағы 

қаратпа сөздер); 

- кешірім сұрау түрлері;  

- құттықтау түрлері (мерекелер, туған күн). 

Сұхбаттасушыға коммуникативтік ықпал жасауға бағытталған 

реттеуші ниеттер: 

- әртүрлі жағдаяттардағы іс-әрекетті жүзеге асыруға өтініш білдіру; 

- шақыру түрлері (ресми); 

- әртүрлі жағдаяттардағы әрекеттерді жүзеге асыруға түрткі болу, қозғау 

салу формалары; 

- келісім беру түрлері (бейресми, ресми);  

- кеңес беру, ұсыныс айту, талап ету формалары (ресми, бейресми); 

- құттықтау түрлері (мерекелер, туған күні, мерейтой және т.б.); 

- тілек, ниет түрлері (өзбетінше, сұхбаттасушымен бірге немесе басқа 

адамдармен бірігіп жұмыс атқару, іс-шара орындау, өткізу); 

- рұқсат сұрау түрлері. 

Бағалау-эмоциялық ниеттер (іс-қимыл, оқиға, зат, адамдарға 

эмоциялық қатынастың және көзқарастың, бағалаудың берілуі): 

- адамға, затқа, дерекке, оқиғаға пікір білдіру, қатысым жағдаяты мен 

сөйлеу әдебіне сәйкес баға беру; 

- болжам жасау, оны растау немесе жоққа шығару; 

- келісу/келіспеу формалары; 
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- эмоциялық қатынастың түрлері (қуану, таң қалу,  ренжу және 

қажеттілік, мүмкіндік). 

Коммуникативтік-ақпараттық және ақпараттық сипаттамалық 

ниеттер: 

- адам, зат, дерек, оқиға, іс-әрекет туралы нақты ақпарат беру және 

ақпарат алу;  

- қажетті білік-дағдылар (сұрақ-жауап алмасу; нақты зат, жағдаят, 

оқиға, кейіпкерді сипаттау; заттың бар/жоқ екендігін; санын, сапасын, 

кімге тиесілі екендігін анықтау; әрекеттің уақытын, орнын, себебін, 

мақсатын сұрау). 

Тіл қолданушының білуі тиіс сөйлеу әдебі формулалары: 

- Танысу кезіндегі қолданылатын сөйлеу әдебі;  

- Кездескенде, қоштасқанда, қаратпаларда қолданылатын сөйлеу әдебі; 

- Алғыс айту, кешірім сұрау кезінде қолданылатын сөйлеу әдебі; 

- Өтініш айтқанда қолданылатын сөйлеу әдебі; 

- Кеңес беру кезінде қолданылатын сөйлеу әдебі; 

- Шақыру кезінде қолданылатын сөйлеу әдебі; 

- Құттықтау кезінде қолданылатын сөйлеу әдебі. 

 

4.1.2 Коммуникативтік жағдаяттар: 

- отбасы;  

- қоғамдық орындар (қонақүй, дүкен, касса, базар, әуежай, вокзал, 

пошта, банк, асхана, дәмхана, кітапхана, мейрамхана, жұмыс, қала,  көлік, 

көше, театр, кинотеатр, мұражай, емхана, дәріхана); 

- әртүрлі әкімшілік қызметтер (кеңсе, мекеме әкімшілігі); 

- және өз кәсіби саласына қатысты. 

 

4.1.3 Қатысым тақырыптары: 

1. Өмірбаян (өзі туралы әңгіме: балалық шақ, мектепте, жоғары оқу 

орнында білім алу, жұмыс, қызығушылықтар; ресми өмірбаян; достары мен  

таныстары, туыстары туралы әңгіме, олардың сыртқы келбеттері 

туралы сипаттама). 

2. Туыстық қарым-қатынастар (отбасы туралы әңгіме, отбасының 

тұратын жері, отбасы жағдайы, қамтамасыз етілуі, жұмысы, отбасының 

қызығушылығы, отбасы мүшелерінің сыртқы сипаттамасы). 

3. Кәсіби қарым-қатынастар (оқу орны, мамандығы, жұмыс орны). 

4. Бос уақыт, демалыс, қызығушылық (спорт, музыка, театр, бейнелеу 

өнері, саяхаттар). 

5. Күнделікті өмір (жаңалықтар, жыл мезгілдері, ауа райы, табиғат, 

уақыт, сағат). 
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4.1.4 Сөйлеу әрекетінің түрлеріне қойылатын талаптар  

 

4.1.4.1 Тыңдалым 

Диалог 

 

Тіл қолданушы тыңдау арқылы диалогке қатысушылардың 

коммуникативтік ниетін түсіне білуі керек. 

Мазмұны 
күнделікті-тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық салалардағы 

қатысымда жиі кездесетін  тақырыптар 

Көлемі 4-10 тілдесім 

Сөйлеу 

қарқыны 

минутына 120-150 буын 

Тыңдалуы 1 рет 

Монолог 

 

Тіл қолданушы  монологте  айтылған ақпараттар мазмұнын 

түсінуі тиіс 

Мазмұны 
күнделікті-тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық  қатысым 

үшін өзекті тақырыптар 

Мәтін түрі 

хабарлау, сипаттау және баяндау мәтіндері. Мәтіндер 

қарапайым деңгейге сай лексика-грамматикалық 

материалдар негізінде арнайы құрастырылған, бейімделген 

және логикалық жағынан аяқталған болуы тиіс. 

Мәтін көлемі 40-50 сөз 

Сөйлеу 

қарқыны 

минутына 100-120 буын 

Тыңдалуы 1 рет 

Таныс емес 

сөздер  көлемі 

1-5 %  

4.1.4.2 Оқылым 

Тіл қолданушы қарапайым деңгейге сәйкес келетін мәтіндерді оқып, 

олардың жалпы мазмұнын түсіне білуі керек; мәтіннің мазмұны бойынша 

тақырыбын анықтайды; мәтін мазмұнына сәйкес негізгі ақпаратты ажырата 

алады. 

Оқу түрі танысып оқу 

Мәтін түрі 
арнайы құрастырылған немесе бейімделген сюжеттік 

мәтіндер 

Мазмұны 
күнделікті-тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық салалардағы 

қатысым үшін өзекті мәтіндер 

Мәтін көлемі 80-100 сөз 

Таныс емес 

сөздер көлемі 

5-7% 

4.1.4.3 Жазылым 

Тіл қолданушы бірнеше рет тыңдалған немесе оқылған мәтінді сауатты 

жазуы,  берілген сұрақтарға сүйене отырып, көрсетілген коммуникативтік 

тапсырмаға сай, ұсынылған тақырып бойынша өз атынан жазбаша мәтін 



 

 13 

(репродуктивті сипаттағы) құрай білуі тиіс. 

Мазмұны 
күнделікті-тұрмыстық, әлеуметтік-тұрмыстық салалардағы 

қатысым үшін өзекті тақырыптар 

Мәтін түрі 

хабарлау, сипаттау және баяндау мәтіндері. Мәтіндер 

қарапайым деңгейге сай лексикалық-грамматикалық 

материалдар негізінде арнайы құрастырылған, бейімделген 

және логикалық жағынан аяқталған болуы тиіс. 

Репродуктивті 

мәтін көлемі 

80-100 сөз 

Тыңдалуы 3 рет 

Таныс емес 

сөздер көлемі 

1-2% 

Продуктивті 

мәтін көлемі 

4-5 сөйлем 

4.1.4.4 Айтылым 

Диалог 

- сұхбаттасушының айтқанын және коммуникативтік 

мақсатын түсіне білуі қажет; 

- диалог құра білуі тиіс (сұрақ қояды, сұраққа жауап 

береді). 

Монолог 

 

- тіл қолданушы қарапайым деңгейдің тілдік материалдары 

көлемінде берілген тақырыпқа сәйкес өз бетінше әңгімелей 

алуы тиіс; 

- тіл қолданушы оқыған мәтінінің мазмұнын баяндай білуі 

тиіс. 

Айтылым 

көлемі 

7-8 сөйлем 

Мәтін түрі 

арнайы құрастырылған  немесе бейімделген сюжеттік 

мәтіндер (қарапайым деңгейге сәйкес лексикалық-

грамматикалық материалдар негізінде) 

Мәтін көлемі 70-100 сөз 
 

 

 

5 Тілдік құзыреттілік мазмұны 
 

Тіл қолданушының қарапайым деңгейде тілдік құзыреттілігі тілді 

меңгерудің қарапайым деңгейіне арналған лексикалық, грамматикалық, 

фонетикалық  тілдік бірліктерді білуі және оларды нақты коммуникативтік 

жағдаяттарда қолдана алуы арқылы қалыптасады.   

Тілдік құзыреттіліктің фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис және 

лексика салалары бойынша мазмұны төмендегі № 2-кестеде берілген.  
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№ 2-кесте 

Тіл білімінің 

салалары 

Мазмұны 

Фонетика 

Әліпби және оның құрамы. Қазақ дыбыстарының айтылуы 

мен жазылуы. Дауысты және дауыссыз дыбыстардың 

жіктелуі. Үндестік заңы. Дыбыс үндестігі. Буын үндестігі.  

Жалпы модальді сөйлемдердің интонациялық құрылымы. 

Сөзжасам және 

морфология 

Сөз құрамы 

Қосымшалардың орын тәртібі. Түбір сөз + жұрнақ + көптік 

жалғау + тәуелдік жалғау + септік жалғау + жіктік жалғау. 

Негіз және қосымша (жалғау): қала – қалалар. 

Сөздің негізі – түбір және жұрнақ: біл – білім – білімді. 

Жұрнақтар арқылы жасалған жиі қолданыстағы сөздер:  

ән – әнші, тыңдау – тыңдаушы, көңіл – көңілді 

Сөз таптары. Зат есім  
- жалпы есім, жалқы есім;  

- зат есімнің көптелуі (қызметкер - қызметкерлер);  

- зат есімнің жекеше түріндегі тәуелдік мағынасы (менің 

отбасым);  

- зат есімнің жекеше түріндегі жақтық мағына (Мен – 

аудармашымын);  

- зат есімнің септелуі.  

 

Септіктердің негізгі мағыналары: 

Атау септік 
- қимылдың иесі (Қызметкер жұмыс орнына келді).  

Ілік септік 

- меншіктік қарым-қатынас (менің үйім; қазақтың жері;  

әкемнің ағасы; Абайдың әні); 

- ай, күн, жыл атауларының берілуі (2014 жылдың 15 

тамызы). 
 

Барыс септік 
- іс-қимылдың бағыты (хатты кеңсеге апар; кітапты 

үстелге қойды). 

Табыс септік  
- іс-қимылдың объектісі (Айжанды көрдім. Бұл кітапты 

Салтанатқа берші).  

Жатыс септік  
- іс-қимылдың мекені, мезгілі (Түстен кейін кітапханада 

болдым. Концерт Республика сарайында болады. Сағат 

бесте келемін.  Жазда демалысқа шығамын). 

Шығыс септік  
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- іс-қимылдың шығу нүктесі (Таңертең үйден шықтым; 

Жанардан хат келді; Жаңалықты  радиодан естідім). 

Көмектес септік  
- іс-қимылдың құралы (қаламмен жазды; ұшақпен келді).  

 

Сын есім  

Сын есімнің түрлері: сапалық (ақ, әдемі, жаңа, үлкен) және 

қатыстық (талантты, дәмді, білімді). Сын есімнің орын 

тәртібі: анықталатын  сөздің алдында тұрады (әдемі қыз, 

көгілдір түс).  

 

Сан есім 

Есептік сан есім. (1-ден 100-ге дейін). Есептік сан есім мен 

зат есімнің тіркесі (екі қызметкер, жүз кітап, елу ел). 

Реттік сан есім (1-ден 100-ге дейін). Реттік сан есім мен зат 

есімнің тіркесі (Бесінші үйде тұрамын, қырық бірінші 

пәтер; жиырма жетінші автобус). Сан есімнің орын 

тәртібі: нақтыланатын  сөздің алдында тұрады (үшінші 

қабат, екі дос).  

  

Есімдік 

Жіктеу есімдіктері (мен, сен, сіз, ол, біз), олардың септелу 

ерекшеліктері (менің, маған, мені, менде, менен, менімен). 

Сілтеу есімдіктері (бұл, сол, мынау, анау). Сұрау есімдіктері 

(кім? не? қайда? қашан?). Өздік есімдік (өз, өзім). 

  

Етістік 

Етістіктің шақ формалары: осы шақ (нақ осы шақтың жай 

түрі: аялдамада тұрмын; күрделі түрі: күй тыңдап отыр); 

өткен шақ (жедел өткен шақ: Концерт аяқталды); келер 

шақ/ауыспалы осы шақ: Ақтөбеде тұрамын). Қалып 

етістіктердің қолданылу  ерекшеліктері. Етістіктің 

болымсыз түрі. Етістік  шақтарының жіктелуі (отырмын, 

отырсың, отырсыз, отыр; барамын, барасың, барасыз, 

барады;  келмедім, келмедің, келмедіңіз, келмеді).  

Бұйыру, талап ету формасы (оқы, оқыңыз, оқысын, оқиын). 

Қалау, өтініш формасы (айт + шы= айтшы; сыпайы түрі: 

беріңіз +ші=беріңізші).  

 

Үстеу 

Үстеудің мағыналық топтары: мезгіл үстеу (бүгін, кеше, 

ертең, биыл, былтыр, таңертең, кешке, қазір), мекен үстеу 

(жоғары, төмен, алыс, жақын), сын-бейне үстеу (жылдам, 
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тез).   

 

Шылау 

Себеп-салдар және қарсылықты, ыңғайластық  

жалғаулықтар (себебі, туралы, кейін, бірақ, және, да/де/ 

та/те), мен/бен/пен). Сұраулық шылаулар (ма/ме, па/пе, 

ба/бе, ша/ше). 

 

Көмекші сөздер  
Көмекші есімдер  (алдында, артында, астында, үстінде, 

ішінде, қасында) 

 

Модаль сөздер 

Бар, жоқ, қажет/керек сөздері.   

Синтаксис 

Жай сөйлем түрлері 
- хабарлы сөйлем (Кешке жаңбыр жауады ); 

- сұраулы сөйлем (Бүгін дәрігер қабылдай ма?/ Қашан 

қабылдайды? Қайда барасыз?); 

- бұйрық мәнді сөйлем (Ертең кешікпеңіз); 

- болымсыз сөйлем (Жиналыс  болмайды); 

- жалаң сөйлем (Ата-анам ауылда тұрады. Олар сөйлесіп 

отыр); 

- жайылма сөйлем: мезгілді, нысанды, мекенді көрсету 

(Бүгін Асқармен кездестім. Кездесу жазушылар үйінде 

болды).  

 

Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі 

Бастауыш пен баяндауыштын орын тәртібі (Асқар жұмысқа 

келді). Анықтайтын, нақтылайтын сөздердің  орын тәртібі   

(Асқар жаңа үйде тұрады. Сәуле жиырма бесінші 

автобуспен келді.  Мектеп біздің үйдің қасында 

орналасқан). 

Лексика 

Күнделікті тұрмыстық,  әлеуметтік тұрмыстық салаларда 

қолданылатын сөздер (наурыз, сағат, уақыт, құжат, 

жұмыс, отбасы, пәтер).  

Қарапайым деңгейдің лексикалық минимумы – 800 тілдік 

бірлік шамасын құрайды. Бұл сөздердің басым бөлігі заттың 

атын білдіретін сөздер (40%), қимылды білдіретін сөздер 

(20%) және зат пен қимылдың сынын білдіретін сөздер  – 

үстеулер, сын есімдер (20%), қалған бөлігі – есім сөздер 

орнына жұмсалатын есімдіктер, көмекші сөздер.  
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А қосымшасы 

(ақпараттық) 

 

Сертификат үлгісі 
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Б қосымшасы 

(ақпараттық) 

 

Мемлекеттік тілді біліктілік талаптарына сәйкес қарапайым 

деңгейде меңгеруі абзал кәсіптердің, мамандықтардың және 

лауазымдардың тізбесі 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР:  
1) Құқық қорғау органдары: 

C-FPU-12 санатындағы құқық қорғау органдары қызметкерлері; 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының, қылмыстық-атқару 

жүйесі комитетінің қатардағы және кіші басшы құрамының (комитеттің, 

департаменттің, бөлімнің, бөлімшенің, сектордың) сержанттар құрамы 

(старшиналар) түрлі дәрежедегі тергеу изоляторларының күзетшілері, ішкі 

істер органдарының атқаратын қызметі талдау жасап, қорытындылап, шешім 

қабылдау арқылы басқарумен байланыспайтын қызметкерлері;  

түрлі дәрежедегі өрт сөндіру бөлімдерінің қатардағы өрт 

сөндірушілері, жедел құтқарушылары, жедел кезкешілері, жүргізушілері, 

механиктері, осы санаттады барлық қызметшілері және төтенше жағдайлар 

саласы бойынша атқаратын қызметі талдау жасап, қорытындылап, шешім 

қабылдау арқылы басқарумен байланыспайтын төменгі шенді барлық 

қызметшілері. 

 

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕР:  

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің және басқа әскерлер мен 

әскери құрылымдардың әскери кемелік сарбаздар (матростар), сержанттар 

(старшиналар) құрамы: 

1) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен Штабтар 

басшылықтары, Комитет департаменттері, бас басқармалардың, 

басқармалардың, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің түрлері мен 

тектерінің бас қолбасшылықтарының, өңірлік қолбасшылықтардың, 

Қорғаныс министрлігіне бағынысты барлық мемлекеттік мекемелердің, 

Қорғаныс істері жөніндегі департаменттердің (басқармалар, бөлімдер), 

жоғары әскери оқу орындарының келісімшарт бойынша әскери қызметшілері 

(сарбаздар (матростар), сержанттар (старшиналар) құрамы) мен Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштері қызметкерлері, сарапшылары, және жалпы 

әскери қызмет саласы бойынша атқаратын қызметі талдау жасап, 

қорытындылап, шешім қабылдау арқылы басқарумен байланыспайтын 

қорғаныс саласының әскери қызметшілері; 

2) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарында 

келісімшарт бойынша қызмет атқаратын әскери қызметшілері мен 

қызметшілері (сарбаздар және әскери кемелік сарбаздар (матростар) құрамы); 
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3) Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарынның келісімшарт 

бойынша әскери қызметшілері (сержанттар мен старшиналар) және қызметі 

талдау жасап, қорытындылап, шешім қабылдау арқылы басқарумен 

байланыспайтын әскери қызметшілері; 

4) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі әскери 

бөлімдерінің жедел құтқарушылары, жедел кезекшілері, жүргізушілері, 

механиктері және осы санаттады барлық қызметшілері. 

 

АЗАМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР: 

1) G-14 санатындағы азаматтық кызметкерлер және азаматтық сала 

бойынша қызметі талдау жасап, қорытындылап, шешім қабылдау арқылы 

басқарумен байланыспайтын барлық азаматтық қызметкерлер: 

мемлекеттік емес тілді орта мектептердің және аралас мектептердің 

өзге тілді сыныптарында сабақ беретін мұғалімдері, оқу-курсы және оқу-

өндіріс комбинаттарының мұғалімдері, шығармашылық шеберханалары 

жетекшілері, балалар, сәбилер үйлерінің, интернат, жатақхана, 

балабақшаларының (балалар яслилері), мектептен тыс балалар ұйымдарының 

тәрбиешілері, білім және ғылым саласына қатысты барлық мұрағаттар мен 

кітапханалардың, зертханалардың мамандары, лаборанттары, хатшылары, 

шаруашылық бөлімдерінің қызметкерлері; 

денсаулық сақтау, медицина, фармацевтика, санитарлық-

эпидемиологиялық салалардың барлық құрылымдық бөлімдерінің 

мамандары, санитарлары, нұсқаушы-дезинфекторлары, зертханашылары;   

түрлі дәрежедегі театрлар мен мәдениет мекемелерінің, түрлі мәдениет 

ошақтарының, мұражайлардың, үйірмелердің атқаратын қызметі талдау 

жасап, қорытындылап, шешім қабылдау арқылы басқарумен 

байланыспайтын төменгі шенді барлық қызметшілері; 

ақпарат және байланыс саласы бойынша ақпараттық технологиялар 

мамандары, пошта қызметшілері, курьерлері, техниктері, 

тасымалдаушылары, сұрыптаушылары, жалпы пошта қызметінің басқа да 

қызметшілері, телебайланыс бөлімшелерінің техниктері, стенографтары, 

машинистері, телерадио таратылым техниктері, дыбыс операторлары, 

механиктері, бұқаралық ақпарат құралдарының техниктері, 

фотооператорлары, механиктер, түрлі дәрежедегі (қалалық, облыстық, 

аудандық) халыққа қызмет көрсету орталықтарының мамандары, техникалық 

орындаушылары, ассистенттері, рұқсаттама бюросының кезекшілері, 

күзетшілері;  

түрлі вокзалдар мен арнайы тұрақтар, әуежайлар, порттардың 

машинистері, механиктері, белгі берушілер, баптау және тағы басқа қызмет 

атқаратын жұмысшылары, техниктері, курьерлері, парк бойынша 

кезекшілері, қалалық көлік маршрутының кондукторлары, жүргізушілері, 

байланыстағы орталық бөлім, бөлімше, қызмет ауысымы, станса, филиал, 

пошта вагондар құрамының, халықаралық және қалааралық тасымалдау 
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жөніндегі дирекцияларының диспетчерлері, мамандары, техниктері, 

курьерлері;  

қауіпсіздік техникасы саласы (көлік құралдарының, өнім мен өндіріс 

процестерінің), жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі эколог 

мамандар, техниктер, лаборанттар, операторлар, қоршаған ортаны қорғау 

және орнықты даму қызметтерін орындайтын техниктер, лаборанттар, 

инспекторлар, операторлар, эколог мамандар; 

Ұлттық олимпиада комитетінің, спорт федерацияларының 

олимпиадалық даярлау орталықтарының, спорт мектептерінің, стадиондар 

мен спорт сарайларының инструкторлары, әдіскерлері, спорт 

жаттықтырушылары;  

орман, су шаруашылығы жұмысшылары, қорықтардың күтушілері, 

күзетшілері; 

автоматтандырылған жүйелер жөндеушілері, минералды ресурстарды 

өндіру және байыту саласының кеншілері, кен-байытушылары, 

лаборанттары, техниктері, металлургтері, метрологтары. 

 

ӨЗГЕ ДЕ САЛАЛАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ: 

1) Акциялары отыз бес және одан да көп пайызы (қатысу үлесі) 

мемлекеттікі болып саналатын мемлекеттік холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың, шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктердің техникалық қызметтегі жұмысшылары және қызметі талдау 

жасап, қорытындылап, шешім қабылдау арқылы басқарумен 

байланыспайтын төменгі шенді қызметшілері; 

2) банктер мен олардың филиалдарының қор биржаларының, 

аудиторлық және сақтандыру компанияларының, ломбардтардың 

инкасаторлары, курьерлері, қауіпсіздік қызметшілері; 

3) Қазақстан туристік ассоциациясының халықаралық дәрежедегі 

туристік ұйымдарының, бірінші немесе одан төмен санатты туризм 

нұсқаушылары; 

4) қонақ үйлер мен мейрамханалар Қазақстандық ассоциациясының 

демалыс үйлері, қонақ үйлері мен мейрамханалардың аспазшылары, бөлме 

тазалау, химиялық тазалау бөлімдерінің қызметшілері; 

5) кассирлер, қоймашылар, күзетшілер, экспедиторлар шаруашылық 

бөлімдерінің қызметкерлері фотостудия қызметшілері, шаштараздар, 

тігіншілер, аспазшылар, буфетшілер; 

6) халыққа әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарының, пәтер иелері 

кооперативтерінің шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын 

қызметшілері; 

7) ауыл шаруашылығының нарыққа шығару үшін өсірілетін жеміс-

жидек, дәнді дақылдар және басқа да бау-бақша өнімдерін өндірушілері, 

егіншілері, жүргізушілері, машина жүргізушілері, механиктері, слесарьлері, 
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ауыл шаруашылығының нарыққа шығару үшін мал, құс, балық өнімдерін 

өндірушілері, сауыншылары, малшылары, балықшылары; 

8) халыққа қызмет көрсетумен байланысты жекеменшік кәсіп 

субъектілерінің барлық мамандары мен қызметшілеріне мемлекеттік тілді 

қарапайым деңгейде меңгеру ұсынылады. 
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Введение 

 

Национальные стандарты, определяющие требования к 

коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком 

разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан (статьи 7, 

93); Законом Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 

11 июля 1997 года № 151-I; Стратегическим планом развития Республики 

Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики 

Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922; Концепцией языковой политики в 

Республике Казахстан, одобренной распоряжением Президента Республики 

Казахстан от 4 ноября 1996 года №3186; Государственной программой 

развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 

2011 года №110; основными направлениями Послания Президента 

Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан – 2050»: «Бір халық – бір ел – 

бір тағдыр». 

В указанных законодательных документах особое внимание уделяется 

проблемам совершенствования и стандартизации методик обучения 

государственному языку в качестве одной из главных задач гармоничной 

языковой политики и языковой структуры, обеспечивающей широкое 

употребление государственного языка. Действительно, обучение казахскому 

языку в последние годы повысилось на высокий уровень в качественном 

эквиваленте, а сознательность членов общества проявляется в спросе и 

стремлении к овладению казахским языком. Спрос и стремление, в 

большинстве своем, возникает из-за необходимости употребления казахского 

языка на государственной службе, в сфере обслуживания населения, 

образования. В Государственной программе развития и функционирования 

языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы указывается, что «доля 

сотрудников государственных организаций, получивших сертификат о 

знании государственного языка по программе «Казтест» к 2017 году должно 

составлять 50%, к 2020 году 100%». Данные задачи говорят о важной роли 

имиджа сотрудника, говорящего на государственном языке на пути к 

будущему страны, миру и согласию. Следовательно, для достижения таких 

показателей недостаточно лишь изучение государственному языку, 

необходим будет документ, оценивающий и определяющий результаты 

обучения и уровень владения языком. 

При разработке Национальных стандартов, определяющих требования 

к  коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком 

были изучены основные направления и содержание ведущих проектов 

мирового образования (Европейский стандарт), 6 уровней оценки владения 

языком приведены в соответствие с уровнями Европейского стандарта. Так 

как в нашей стране казахскому языку присвоен статус государственного 

языка и от членов общества требуется свободное владение казахским языком 
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в официальном и неофициальном языковом общении, в содержании и 

структуре Национальных стандартов полностью охвачены естесственные, 

лингво-культурные и стандартные закономерности и особенности казахского 

языка (от повседневной бытовой речи до особенностей официально-делового 

и художественно-литературного стилей), которые группируются на основе 

теории и практики научных методик в соответствии с требованиями 

обучения языку касательно содержания и уровней языка. Сертификат, 

выданный в качестве показателя полученных знаний и сформированности 

коммуникативных языковых компетенций каждого уровня, является 

конкретной оценкой обучаемого. 

Национальные стандарты по своему содержанию и структуре 

предоставляют возможность определить и оценить на каком уровне 

обучаемый освоил казахский язык, а также степень сформированности 

коммуникативных языковых компетенций. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком 

 

 ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Общее владение 
 

Дата введения 2017-01-01 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к:  

- содержанию обучения казахскому языку как иностранному или как 

второму языку граждан в Республике Казахстан на элементарном уровне;  

- оценке элементарного уровня владения казахским языком 

гражданами в Республике Казахстан; 

- формированию коммуникативных языковых компетенций владения 

казахским языком элементарного уровня; 

- формированию тестовых заданий элементарного уровня по системе 

оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ [4]. 

Настоящий стандарт предназначен для применения организациями и 

учреждениями, занимающимися обучением казахскому языку как 

иностранному или как второму языку, оценкой уровня владения казахским 

языком гражданами в Республике Казахстан, другими физическими и 

юридическими лицами Республики Казахстан независимо от 

организационно-правовых форм и подчиненности, осуществляющими свою 

деятельность на территории Республики Казахстан и участвующими в видах 

деятельности по обучению государственному языку и оценке уровня 

владения казахским языком гражданами в Республике Казахстан. 

 
 

2 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1 Говорение – вид речевой деятельности, направленный на изложение 

своих мыслей вслух при речевой коммуникации. 

2.2 Невербальный – передача мыслей, мнения без помощи речевых и 

языковых средств.  

2.3 Адаптированный текст – учебные материалы, отобранные и 

адаптированные по грамматической структуре, словарному запасу, 

содержанию и жанру в соответствии с уровнем обучающегося. 

2.4  Вербальный – изложение мыслей и мнения посредством слов. 
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2.5 Грамматика – раздел языкознания, изучающий грамматическую 

структуру языка, его закономерности, морфологию и синтаксис. 

2.6 Грамматическая компетенция – знание грамматических элементов 

языка и умение применять их в разговорной речи. 

2.7 Грамматический минимум – совокупность грамматических 

конструкций (слова и их структура, изменение слов и правила употребления 

их в предложении), определенная в зависимости от уровня изучающих для 

правильного употребления в ходе общения. 

2.8 Диалог – вид общения, осуществляемый посредством обмена 

вопросами и ответами между двумя собеседниками. 

2.9 Письмо – вид речевой деятельности, направленный на передачу 

мыслей, информации в письменном виде. 

2.10 Интенция (с латинского – «стремление», «уделять внимание», 

«старание») – направленность сознания, мышления на изучение какого-либо 

предмета. 

2.11 Коммуникативная ситуация – система взаимосвязанных 

факторов, определяющих применение языковых средств, которые указывают 

на коммуникативные намерения и цели участников языкового общения. 

2.12 Коммуникативная компетенция – способность осуществлять 

речевую деятельность (аудирование, письмо, чтение, говорение) в любой 

сфере деятельности повседневной жизни в соответствии с целью и 

ситуацией.  

2.13 Коммуникативное намерение (интенция) – конкретная цель 

высказывания говорящего, отражающая его потребности, мотивы и мысли. 

2.14 Коммуникация – вступление в коммуникацию посредством языка 

в конкретной речевой ситуации. 

2.15 Компетентность – способность применять языковые знания и 

опыт, сформировавшиеся в процессе изучения языка, в конкретных 

коммуникативных ситуациях в качестве средства общения.  

2.16 Компетенция (лат. «competentis» – «способный») – совокупность 

знаний, умений и навыков, сформировавшихся в процессе получения знаний. 

2.17 Лексика – совокупность слов, словарный запас языка (слова, 

словосочетания, фразеологизмы).  

 2.18 Лексический минимум – минимальная совокупность слов и 

словосочетаний в соответствии с требованиями к уровням владения языком. 

2.19 Морфология – раздел грамматики, изучающий грамматические 

значения и формы слов, грамматические категории, морфологический состав 

слов и части речи, систему их преобразования и характеристики.  

2.20 Чтение – вид речевой деятельности, направленный на восприятие, 

понимание и рассуждение над информацией, сообщаемой в письменном 

тексте. 

2.21  Полилог – форма беседы между тремя или более собеседниками.  

2.22 Предикат (лат. «рredicatum» – «сообщать», «напоминать», 
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«сказать») – утверждение о субъекте, обозначающий какое-либо качество 

или связь, действие или состояние, имеющий признаки глагола. 

2.23 Синтаксис – раздел языкознания, изучающий способы соединения 

слов, строения словосочетаний и предложений, функции слов в 

предложении.  

2.24 Речевой акт (лат. actus) — исполненное с особой целью 

разговорное действие в соответствии с речевыми принципами и правилами, 

установленными в определенной общественной среде. 
2.25 Формулы культуры речи – устойчивые формулы, применяемые в 

обязательном порядке в стандартной ситуации выборочно в зависимости от 

типа, цели ситуации и намерения говорящего. 

2.26 Аудирование – вид речевой деятельности, направленный на 

понимание текста, воспринятого на слух.  

2.27 Языковое общение – общение между субъектами через передачу 

информации посредством использования навыков и знаний, полученных при 

помощи языка. 

2.28 Языковая компетенция – сформированность лексико-

грамматических, фонетических понятий, умение использовать их грамотно в 

процессе употребления языка в соответствии с грамматическими, 

синтаксическими и стилистическими нормами, свободное владение 

литературной речью и письмом. 

2.29 Языковая деятельность – процесс восприятия и передачи 

информации путем применения языковых средств в ходе языкового общения.  

2.30 Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковое строение 

языка. 

 

3 Общая характеристика элементарного уровня владения казахским 

языком  

 

На элементарном уровне пользователь языка в процессе общения 

должен принимать участие в диалогах, связанных с повседневно-бытовой, 

социально-бытовой и культурно-социальной сферами. 

Сертификат о владении казахским языком на элементарном уровне – 

показатель результата, приближающий к базовому уровню владения языком 

(образец сертификата приведен в приложении А). 

Для достижения элементарного уровня владения казахским языком       

рекомендуется не менее 100-120 учебных часов. 

Пользователь языка должен: 

- понимать информацию, сказанную медленно и четко; 

- читать и понимать смысл небольших текстов элементарного уровня; 

- заполнять по образцу документы, рекомендованные для 

элементарного уровня, уметь выполнять письменные работы в соответствии 

с данным уровнем (небольшие эссе, письменные контрольные работы); 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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- участвовать в беседе для получения/передачи информации в формате 

«вопрос-ответ». 

Слова и словосочетания элементарного уровня составляют 800 

языковых единиц. 

Характеристика владения казахским языком на элементарном уровне по 

видам речевой деятельности представлена в таблице 1. 

 

Таблица  1 – Характеристика владения казахским языком на 

элементарном уровне  
 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Пользователь языка должен понимать слова, сказанные 

медленно и четко, уметь выполнять элементарные 

указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ 

Пользователь языка должен уметь читать и понимать 

короткие простые тексты (простые краткие описания, 

описания, представленные с помощью рисунков, 

простые и краткие письменные конструкции, 

элементарные образцы официальных документов: 

короткие открытые письма, объявления). 

Чтение с целью получения общего направления 

Пользователь языка должен уметь читать и понимать 

знакомые имена, слова, короткие фразы и объявления, 

встречающиеся в повседневной жизни, некоторые 

рекламные тексты. 

Чтение инструкций 

Пользователь языка должен уметь руководствоваться 

краткими, элементарными письменными инструкциями 

(например, пройти от пункта Х до пункта Y). 

Чтение писем и сообщений 

Пользователь языка должен понимать смысл простых 

кратких писем. 

ПИСЬМО 

Пользователь языка должен уметь писать простые 

предложения и фразы о себе, своей работе, знакомых 

людях, их месте проживания. 

Пользователь языка должен уметь писать простые 

предложения, не связанные между собой. 

ГОВОРЕНИЕ 

Пользователь языка должен уметь задавать вопросы и 

отвечать на них на знакомые ему темы, понимать 

адресованные ему простые пожелания. Пользователь 

языка должен уметь рассказать о себе и других людях  

Окончание таблицы 1 

 
(месте проживания, работе, биографии); ознакомить с 

сообщением, подготовленным заранее. 
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4. Содержание требований к владению казахским языком на 

элементарном уровне 

 

4.1 Содержание коммуникативной компетенции 

4.1.2 Речевые интенции 

У пользователя языка на элементарном уровне должны формироватся 

коммуникативные компетенции в объеме тем и ситуаций, касающихся 

интенций, направленных на участие в речевом акте и обмен информацией; 

регулятивных интенций, направленных на коммуникативное воздействие на 

собеседника; оценочно-эмоциональных, коммуникативно-информационных 

и информационных описательных интенций. 

Для этой цели используются лексические, грамматические языковые 

единицы элементарного уровня повседневно-бытовой, социально-бытовой 

сфер общения. 

Интенции, направленные на участие в речевом акте и обмен 

информацией с собеседником: 

-  участие в коммуникации (дома, на улице, на работе, в офисе, в 

магазине, в общественном транспорте, в местах общественного и бытового 

обслуживания); 

-  формы знакомства (представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке); 

-  формы приветствия и прощания (в соответствии с возрастными 

особенностями, социальным положением говорящего и культурой речи); 

-  формы обращений (обращение по имени, имени-отчеству, личные 

обращения, обращения к группе, формы обращения к незнакомым людям, 

формы обращения по телефону, обращения в официальных и 

профессиональных отношениях); 

-  формы извинений;  

-  формы поздравлений (праздники, дни рождения). 

Регулятивные интенции, направленные на коммуникативное 

воздействие на собеседника: 

-  выражение просьбы выполнить то или иное действие в различных 

ситуациях; 

-  формы приглашений (официальные); 

-  формы, побуждающие на выполнение того или иного действия в 

различных ситуациях; 

- формы соглашений (неофициальные, официальные);  

-  формы выражения советов, предложений, требований (официальные, 

неофициальные); 

-  формы поздравлений (праздники, дни рождения, торжества и т.д.); 

-  формы пожеланий, намерений (выполнение работы, проведение 

мероприятий самостоятельно, вместе с собеседником или другими людьми); 

-  формы выражения разрешения на то или иное действие. 
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Оценочно-эмоциональные интенции (выражение эмоционального 

отношения, точки зрения и оценки действий, событий, предметов, людей): 

-  выражение точки зрения по отношению к человеку, предметам, 

сведениям, событиям, выражение своей оценки в соответствии с ситуацией 

общения и культурой речи; 

-  прогнозирование, его подтверждение либо отрицание; 

-  формы согласия/несогласия; 

-  виды эмоционального состояния. 

Коммуникативно-информационные и информационные 

описательные интенции: 

- передача и получение информации о человеке, предмете, сведениях, 

событиях, действиях;  

- необходимые навыки. 

Формулы культуры речи, которые необходимо знать пользователю 

языка: 

-  культура речи, употребляемая при знакомстве; 

-  культура речи, употребляемая при встрече, прощании, обращении; 

-  культура речи, употребляемая для выражения благодарности, 

извинений; 

-  культура речи, употребляемая для выражения просьбы; 

-  культура речи, употребляемая для изложения совета; 

-  культура речи, употребляемая для приглашения; 

-  культура речи, употребляемая во время поздравления. 

 

4.1.2 Коммуникативные ситуации: 

-  в семье; 

-  в общественных местах;  

-  на административной службе; 

-  ситуации, связанные с профессиональной сферой. 

 

 

4.1.3 Тематика коммуникации: 

1. Биография. 

2. Родственные отношения. 

3. Профессиональные отношения. 

4. Свободное время, отдых, интересы. 

5. Повседневная жизнь. 

 

 

4.1.4 Требования к видам речевой деятельности.  

Требования к видам речевой деятельности на элементарном уровне 

отражены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Требования к видам речевой деятельности 

 

 

Аудирование 

 

Диалог 

 

Пользователь языка должен понимать коммуникативные 

намерения участников диалога путем прослушивания. 

Содержание 
темы, актуальные в повседневно-бытовой, социально-

бытовой сферах 

Объем 4-10 реплик 

Скорость речи 120-150 слогов в минуту 

Прослушивание 1 раз 

Монолог 

 

пользователь языка должен понимать смысл 

информации, переданной в монологе 

Содержание 
темы, актуальные для повседневно-бытовой и социально-

бытовой сфер общения 

Тип текста 

сообщение, описание и повествование; тексты должны 

быть специально подготовленными на основе лексико-

грамматического материала элементарного уровня, 

адаптированными и логически завершенными 

Объем текста 40-50 слов 

Скорость речи 100-120 слогов в минуту 

Прослушивание 1 раз 

Объем 

незнакомых слов 

1-5%  

 

Чтение 

 

Пользователь языка должен уметь читать и понимать общий смысл текстов 

элементарного уровня; определять тему по содержанию текста; выделять, 

основную информацию, соответствующую содержанию текста. 

 

Тип чтения ознакомительное 

Тип текста составленнные или адаптированные сюжетные тексты  

Содержание 
тексты, актуальные для повседневно-бытовой и 

социально-бытовой сфер общения 

Объем текста 
80-100 слов 

 

Объем 

незнакомых слов 

5-7% 

 

 



 36 

Окончание таблицы 2 

 

Письмо 

 

Пользователь языка должен уметь грамотно писать несколько раз 

прослушанный или прочитанный текст, уметь самостоятельно составлять 

письменный текст на предложенную тему, основываясь на данные вопросы и 

в соответствии с заданной коммуникативной установкой. 

Содержание 
тексты, актуальные для повседневно-бытовой и 

социально-бытовой сфер общения 

Тип текста 

сообщение, описание и повествование; тексты должны 

быть специально подготовленными на основе лексико-

грамматического материала элементарного уровня, 

адаптированными и логически завершенными  

Объем 

репродуктивного 

текста 

80-100 слов 

Прослушивание 3 раза 

Объем 

незнакомых слов 

1-2% 

Объем 

продуктивного 

текста 

4-5 предложений 

Говорение 

Диалог 

- пользователь языка должен понимать высказывания 

собеседника и определять его коммуникативные 

интенции; 

- должен уметь составлять диалог (задавать вопросы, 

отвечать на вопросы). 

Монолог 

 

- пользователь языка должен уметь самостоятельно 

излагать текст в соответствии с заданной темой в объеме 

языковых материалов элементарного уровня; 

- пользователь языка должен уметь изложить содержание 

прочитанного текста. 

Объем 

говорения 

7-8 предложений 

Тип текста 

тексты должны быть специально подготовленными на 

основе лексико-грамматических материалов 

элементарного уровня, адаптированными и логически 

завершенными 

Объем текста 
70-100 слов 

 
 



 

 37 

5.2 Содержание языковой компетенции 
 

Языковые компетенции у пользователя языка на элементарном уровне 

должны формироваться благодаря изучению лексических, грамматических, 

фонетических языковых единиц элементарного уровня и употреблению их в 

конкретных коммуникативных ситуациях. 

Содержание языковой компетенции по разделам фонетики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса и лексики указано в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Содержание языковой компетенции по разделом 

языкознания 

  

 

Разделы 

языкознания 

 

Содержание 

Фонетика 

 

Алфавит и его состав. Произношение и написание 

казахских звуков. Классификация гласных и согласных 

звуков. Закон сингармонизма. Сингармонизм звуков. 

Сингармонизм слогов. Общая интонационная структура 

модальных предложений. 

 

Словообразование 

и морфология 

 

Состав слова 

Порядок присоединения аффиксов. Коренное слово + 

суффикс + окончание множественного числа + окончание 

притяжательной формы + падежное окончание + личное 

окончание. 

Основа слова и аффикс (окончание): қала – қалалар. 

Основа слова – корень и суффикс: біл – білім – білімді. 

Частоупотребляемые слова, образованные с помощью 

суффиксов: ән – әнші, тыңдау – тыңдаушы, көңіл – 

көңілді 

 

Части речи. Имя существительное 
- имя нарицательное, имя собственное; 

- множественное число имени существительного 

(қызметкер – қызметкерлер);  

- притяжательная форма имени существительного в 

единственном числе (менің отбасым); 

- личная форма имени существительного в единственном 

числе (Мен – аудармашымын); 
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Продолжение таблицы 3 

 
- склонение имени существительного.  

 

 

Основные значения падежей: 

Именительный падеж 
- субъект действия (Қызметкер жұмыс орнына келді).  

Родительный падеж 
- обозначение принадлежности (менің үйім; қазақтың 

жері;  әкемнің ағасы; Абайдың әні); 

- указание месяца, дня, года (2015 жылдың 15 тамызы). 

Дательный падеж 
- направление действия (хатты кеңсеге апар; кітапты 

үстелге қойды). 

Винительный падеж 

- объект действия (Айжанды көрдім. Бұл кітапты 

Салтанатқа берші).  

Местный падеж 
- место и время действия (Түстен кейін кітапханада 

болдым. Концерт Республика сарайында болады. Сағат 

бесте келемін.  Жазда демалысқа шығамын). 

Исходный падеж 

- отправная точка действия (Таңертең үйден шықтым; 

Жанардан хат келді. Жаңалықты  радиодан естідім). 

Творительный падеж 
- средство действия (қаламмен жазды; ұшақпен келді).  

 

2. Имя прилагательное  

Виды имен прилагательных: качественные (ақ, әдемі, 

жаңа, үлкен) и относительные (талантты, дәмді, білімді). 

Расположение имени прилагательного: ставится перед 

определяемым словом (әдемі қыз, көгілдір түс).  

 

3. Имя числительное 

Количественное числительное (от 1 до 100). 

Употребление количественного числительного в 

сочетании с существительным (екі қызметкер, жүз кітап, 

елу ел). Порядковое числительное (от 1 до 100). 

Употребление порядкового числительного в сочетании с 

существительным (Бесінші үйде тұрамын, қырық бірінші 

пәтер; жиырма жетінші автобус). Расположение имени 

числительного: ставится перед определяющим словом 

(үшінші қабат, екі дос). 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

4. Местоимение 

Личные местоимения (мен, сен, сіз, ол, біз), особенности 

склонения личных местоимений (менің, маған, мені, 

менде, менен, менімен). Указательные местоимения (бұл, 

сол, мынау, анау). Вопросительные местоимения (кім? 

не? қайда? қашан?). Возвратное местоимение (өз, өзім). 

  

5. Глагол 

Время глагола: настоящее время (простая форма 

собственно-настоящего времени: аялдамада тұрмын; күй 

тыңдап отыр); прошедшее время (недавно-прошедшее 

время: Концерт аяқталды); будущее время/переходное 

настоящее время (Ақтөбеде тұрамын). Особенности 

употребления вспомогательных глаголов. Отрицательная 

форма глагола. Склонение времени глагола (отырмын, 

отырсың, отырсыз, отыр; барамын, барасың, барасыз, 

барады;  келмедім, келмедің, келмедіңіз, келмеді). 

Повелительная форма глагола (оқы, оқыңыз, оқысын, 

оқиын). Побудительная форма глагола (айт + шы= 

айтшы; сыпайы түрі: беріңіз +ші=беріңізші).  

 

6. Наречие 

Виды наречий по значению: наречие времени (бүгін, 

кеше, ертең, биыл, былтыр, таңертең, кешке, қазір), 

наречие места (жоғары, төмен, алыс, жақын), наречие 

образа действия (жылдам, тез). 

 

7. Служебные слова 

Причинно-следственные, противительные и 

соединительные служебные слова (себебі, туралы, кейін, 

бірақ, және, да/де/ та/те), мен/бен/пен). Вопросительные 

служебные слова (ма/ме, па/пе, ба/бе, ша/ше). 

 

8. Вспомогательные слова 
Служебные имена (алдында, артында, астында, үстінде, 

ішінде, қасында) 

 

9. Модальные слова 

Слова бар, жоқ, қажет/керек. 
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Окончание таблицы 3 

Синтаксис 

Виды простых предложений 
- повествовательные (Кешке жаңбыр жауады); 

- вопросительные (Бүгін дәрігер қабылдай ма?/ Қашан 

қабылдайды? Қайда барасыз?); 

- повелительные (Ертең кешікпеңіз); 

- отрицательные (Жиналыс болмайды); 

- нераспространенные (Ата-анам ауылда тұрады. Олар 

сөйлесіп отыр); 

- распространенные: указание времени, объекта, места 

(Бүгін Асқармен кездестім. Кездесу жазушылар үйінде 

болды). 

 

Порядок слов в предложении 

Расположение подлежащего и сказуемого (Асқар 

жұмысқа келді). Расположение определяемого и 

определяющего слов (Асқар жаңа үйде тұрады. Сәуле 

жиырма бесінші автобуспен келді.  Мектеп біздің үйдің 

қасында орналасқан). 

Лексика 

Слова, употребляемые в повседневно-бытовой, 

социально-бытовой сферах (наурыз, сағат, уақыт, 

құжат, жұмыс, отбасы, пәтер). 

Лексический минимум элементарного уровня составляет 

около 800 языковых единиц. Большинство данных слов 

является словами, которые указывают на наименование 

предмета (40%), действие предмета (20%) и качество 

предмета либо действия – наречия, имена 

прилагательные (20%), оставшаяся часть – местоимения, 

вспомогательные и служебные слова, употребляемые 

вместо имен существительных, имен прилагательных и 

имен числительных. 
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Приложение А 

(информационное) 

 

Образец сертификата 
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Приложение Б 

(информационное) 

 

Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых 

рекомендовано владение государственным языком на элементарном 

уровне в соответствии с квалификационными требованиями  

 

Б.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ: 

 

1) Правоохранительные органы: 

должности сотрудников правоохрантельных органов по категории:            

C-FPU-12; 

рядовой и младший начальствующий состав органов внутренних дел 

(комитета, департамента, отдела, отделений, сектора) состав сержантов 

(старшин), сотрудники органов внутренних дел Республики Казахстан, 

Комитета уголовно-исполнительной системы, охранники следственных 

изоляторов, должность которых не связана с анализом, подведением итогов, 

принятием решений, управлением в органах внутренних дел; 

рядовые сотрудники, оперативные спасатели, оперативные дежурные, 

водители, механики и другие сотрудники подобного ранга противопожарных 

служб, а также специалисты, должность которых не связана с анализом, 

подведением итогов, принятием решений, управлением в сфере 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Б.2 ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ: 

 

Войсковой, корабельный состав солдат (матросов), сержантов (старшин) 

Вооруженных сил Республики Казахстан, иных войск и воинских 

формирований: 

1) военные сотрудники по контракту (солдаты, (матросы), сержанты и 

старшины) сотрудники, эксперты Министерства обороны Республики 

Казахстан, руководства Штабов, департаментов Комитета, главных 

управлений, главных командований различных видов и формирований 

Вооруженных сил Республики Казахстан, региональных командований, всех 

государственных учреждений подведомственных Министерству обороны, 

департаментов по делам обороны (управлений, отделов), высших военных 

учебных заведений, а также военные сотрудники, должность которых не 

связана с анализом, подведением итогов, принятием решений, управлением в 

сфере обороны; 

2) военные сотрудники по контракту (корабельный состав солдат 

(матросов), сотрудники, органов национальной безопасности Республики 

Казахстан; 
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3) военнослужащие контрактной службы (сержанты и старшины), 

должность которых не связана с анализом, подведением итогов, принятием 

решений, управлением внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан; 

4) рядовые сотрудники, оперативные спасатели, оперативные 

дежурные, водители, механики и другие сотрудники подобного ранга  

воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан. 

 

Б.3 ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ: 

 

1) Гражданские служащие по категории G-14, а также все специалисты, 

должность которых не связана с анализом, подведением итогов, принятием 

решений, управлением в сфере гражданской службы: 

учителя средних школ с русским языком обучения (лицеев, гимназий) и 

смешанных школ, ведущие занятия на русском языке; учителя учебных 

курсов и учебно-производственных комбинатов; руководитель творческой 

мастерской (в организациях образования); воспитатели детских домов, домов 

малюток, интернатов, общежитий, детских садов, яслей, внешкольных 

детских учреждений; секретари, лаборанты, специалисты архивов, 

библиотек, лабороторий в сфере образования и науки; работники 

хозяйственной деятельности учреждений образования и науки (завхозы); 

санитары, инструктор-дизинфекторы, лаборанты, рядовые специалисты 

всех структурных подразделений здравоохранения, медицины, санитарно-

эпидемиологических центров, фармацевтики;  

сотрудники низшего уровня квалификации различных театров и 

культурных учреждений, культурных центров, музеев, кружков, должность 

которых не связана с анализом, подведением итогов, принятием решений, 

управлением; 

техники и операторы по обслуживанию компьютерных устройств; 

специалисты информационных технологий в сфере информации и связи; 

кассиры, упаковщики, курьеры, техники, перевозчики почты, телефонисты, 

операторы, техники, диспетчеры бюро справок, стенографы, машинисты, 

операторы занимающиеся подготовкой и отправкой информации с помощью 

специальной аппаратуры; кассиры, инженеры отделений связи, техники; 

звукооператоры, механики телерадиовещания; техники, фотооператоры, 

механики, работающие в средствах массовой информации; специалисты, 

технические исполнители, ассистенты; дежурные бюро пропусков, 

охранники и другие сотрудники подобного ранга различного уровня 

(областных, городских, районных) центров обслуживания населения;  

машинисты, механики, сигналисты, регулировщики и другие рабочие 

техники; курьеры, дежурные по парку и другие сотрудники подобного ранга 
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различных вокзалов и специальных стоянок, аэропортов, портов; 

кондукторы, водители городских маршрутов, техники, диспетчеры, курьеры; 

техники, специалисты касс обслуживания пассажиров и другие 

сотрудники подобного ранга дирекций по международным и туристическим 

перевозкам, центральных отделов и отделений связи, станций, филиалов, 

почтовых вагонов;  

специалисты-экологи, техники, лаборанты, операторы, специалисты по 

технике безопасности, по качеству (транспортных средств, продукции и 

производственных процессов), по защите и использованию недр, техники; 

лаборанты, инспекторы, операторы, специалисты-экологи, функции которых 

связаны с защитой и устойчивым развитием окружающей среды; 

 инструкторы, методисты, тренеры Национального олимпийского 

комитета, федераций спорта, школ олимпийской подготовки, спортивных 

школ, стадионов и дворцов спорта; 

рабочие лесного, водного хозяйств, хранители, лесничие, охранники 

заповедников;  

рабочие по ремонту автоматизированных систем, горнорабочие, 

горнообогатители, лаборанты, техники, металлурги, метрологи и другие 

сотрудники подобного ранга сферы энергетики и минеральных ресурсов.  

 

Б.4 СОТРУДНИКИ ИНЫХ СФЕР: 

 

1) Технические работники, специалисты низшего уровня квалификации, 

должность которых не связана с анализом, подведением итогов, принятием 

решений национальных холдингов, национальных компаний, 

государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, 

акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, 

тридцать пять и более процентов акций (долей участия) которых 

принадлежат государству; 

2) инкассаторы, курьеры, сотрудники службы безопасности банков 

различного уровня и их филиалов, фондовых бирж, аудиторских и страховых 

компаний, ломбардов; 

3) инструкторы по туризму первой или более низшей категории 

Казахстанской туристической ассоциации;  

4) повары, горничные, технички, прачки, работники химической чистки, 

саун, сантехники, электрики ресторанов, гостиниц, домов отдыха 

Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов; 

5) кассиры, работники складов, экспедиторы, охранники, работники 

фотостудий, парикмахеры, портные, швеи, повары, буфетчицы; 

6) работники по обслуживанию организации социального обслуживания 

населения, кооперативов собственников квартир; 

7) сельскохозяйственные рабочие, земледельцы по выращиванию 

бахчевых, садовых, различных сельскохозяйственных культур с целью 
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выхода на рынок; водители, механики, слесари и другие сотрудники 

подобного ранга сферы сельского хозяйства; сельскохозяйственные рабочие, 

фермеры по производству различной животноводческой, птицеводческой, 

рыбоводческой продукции с целью выхода на рынок; доярки, чабаны, 

рыбоводы и другие сотрудники подобного ранга сферы сельского хозяйства. 

8) элементарный уровень владения государственным языком 

рекомендуется для всех работников субъектов частного 

предпринимательства, занятых в сфере обслуживания населения. 
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