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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 20112020 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, оқыпүйренудің нәтижесін, қандайлық дәрежеде меңгерілгендігін бағалайтын,
анықтайтын құжат қажет болады.
Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктерінің
ұлттық стандарты 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 қарымқатынастарда біршама дәрежеде толыққанды, еркін қолдана алуын
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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 коммуникативтіктілдік құзыреттілігінің қандай дәрежеде қалыптасқандығын анықтау мен
бағалауға толық мүмкіндік береді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ
ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРУДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ТІЛДІК
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ. ОРТАДАН ЖОҒАРЫ 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 ортадан жоғары деңгейде оқыту мазмұнының;
- Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін ортадан жоғары
деңгейде меңгеру көлемін бағалаудың;
- қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің коммуникативтік тілдік
құзыреттіліктерін қалыптастырдың;
- қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі ҚАЗТЕСТ-тің ортадан
жоғары 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 Нормативтік сілтемелер
Осы стандартты қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік құжат
қажет:
ҚР СТ 1926-2015 Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік
құзыреттіліктері. Қарапайым деңгей. Жалпы меңгеру.
ЕСКЕРТПЕ: Осы стандартты пайдалану кезінде сілтемелік стандарттардың
жарамдылығын ағымдағы жылдың жағдайына қарай жыл сайын басып шығарылатын
«Стандарттаудың нормативтік құжаттары» атты ақпараттық сілтеме бойынша және
ағымдағы жылда ай сайын басып шығарылатын ақпараттық сілтемелерге сәйкестігін
тексеру қажет. Сілтемелік құжат ауыстырылған (өзгертілген) жағдайда осы стандартты
пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу қажет.
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Сілтемелік құжат ауыстырылмай жойылған жағдайда сілтеме берілген ережесі осы
сілтемені қамтымаған бөлігінде қолданылады.

3 Терминдер мен анықтамалар
Осы стандартта ҚР СТ 1926-2015 бойынша терминдер қолданылады.
4 Қазақ тілін меңгерудің
cипаттамасы

ортадан жоғары деңгейінің жалпы

Ортадан жоғары деңгейде тіл үйренуші күнделікті-тұрмыстық,
әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресми-іскери
және кәсіби салаларға қатысты жағдаяттарда коммуникативтік қарымқатынастарға белгілі бір дәрежеде еркін араласып, өз қажеттіліктерін
орындай алуы қажет.
Аталған салаларда коммуникативтік қарым-қатынасқа түсу (түсіну,
түсіндіру, жауап қайтару, пікір білдіру, ақпаратты жеткізу, ойды логикалық
түрде аяқтай алу, ақпаратты толықтыру, бағалау, талдау, қорытындылау)
үшін осы деңгейге арналған лексикалық-грамматикалық тілдік бірліктерді
ішінара толық және стильдік жағынан сауатты пайдалануы қажет.
Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгеру сертификаты – тілді оқыпүйренудің жоғары деңгейіне апаратын нәтиженің көрсеткіші (сертификаттың
үлгісі А қосымшасында көрсетілген).
Осы деңгейде Тіл үйренушінің күнделікті-тұрмыстық, әлеуметтіктұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресми-іскери және кәсіби
салалар бойынша қатысым жағдаяттарында тілді үйренудің ортадан жоғары
деңгейіне сәйкес коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасады.
Тіл үйренуші:
- есту, көру, тыңдау арқылы алынған ақпаратты түсінеді, түсіндіреді;
ақпаратты жеткізеді, бағалайды, талдайды және толықтырып, қорытады;
логикалық ойды аяқтап жеткізеді; сұрақ-жауапқа қатысады, пікір алмасады;
- ортадан жоғары деңгей үшін белгіленген мәтіндерді оқып, мазмұнын
түсінеді және мазмұнын толық баяндайды; күнделікті, қоғамдық-әлеуметтік
және кәсіби бағдарлы нақты мәліметі бар, мамандыққа, кәсіпке қатысты
терминдер мен терминдік сөз орамдары қолданылған мәтіндерді оқып
түсінеді, өз мамандығына қажетті ақпараттарды іздеп таба алады, мәтіндегі
мәселені анықтай алады; өз кәсіби саласында өзекті мәселелерді түсіндіріп,
сипаттайды, оның шешу жолдары туралы пікірін анық, жүйелі түрде жеткізе
алады;
- ортадан жоғары деңгейге арналған тақырыптар бойынша мамандыққа
қатысты терминдер мен терминдік тіркестерді қолдана отырып, ресми-іскери
мәтіндерді құрастырады;
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- ортадан жоғары деңгейге арналған грамматикалық формаларды,
лексикалық тілдік бірліктерді сауатты қолданып, стильдік ерекшеліктерді
сақтап, осы деңгейге сәйкес сұхбатқа қатысады;
- ортадан жоғары деңгейге сәйкес іріктелген ресми құжаттардың
мазмұнын түсінеді, баяндайды; ортадан жоғары деңгейге сай жазба
жұмыстарын орындай алады.
- ортадан жоғары деңгейдегі сөздер мен сөз тіркестері 3000-4000 бірлікті
құрайды.
Қазақ тілін ортадан жоғары деңгей көлемінде меңгерудің сипаттамасы
сөйлеу әрекеттері бойынша №1-кестеде көрсетілген.

ТЫҢДАЛЫМ

ОҚЫЛЫМ

VIII

№1-кесте
Тіл үйренуші әдеби нормаларды сақтап, қалыпты
қарқынмен айтылған, осы деңгейге арналған нақты
және жалпы тақырыптағы ақпараттарды түсіне алуы,
қазақтілділермен
(ұлт
өкілімен)
алдын
ала
дайындықсыз сұхбатқа түсе алуы керек.
Тіл
үйренуші
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар арқылы анық берілген, кәсібіне,
қызметіне, елтанымға қатысты және өзін қызықтыратын
ақпараттар мен мәліметтерді, таныс тақырыптар
бойынша дәрістер мен сұхбаттарды біршама көлемде
түсінеді. Қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресмиіскери тақырыптар бойынша диалогтерге белгілі бір
көлемде алдын ала дайындықсыз қатыса алады.
Бірнеше адам қатысатын сұхбат (полилог) үдерісіне
ішінара қатысады.
Тіл
үйренуші
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар арқылы бірқалыпты қарқынмен берілген,
кәсібіне, елтанымға қатысты және өзін қызықтыратын
тақырыптар бойынша дәрістер мен
сұхбаттардың
мазмұнын жақсы түсінеді, сауатты баяндап жеткізеді.
Тіл үйренуші тыңдалымға арналған мәтіндердегі
терминдік тіркестердің, тұрақты тіркестердің, мақалмәтелдердің мағыналарын біршама түсіне алады.
Тіл үйренуші қүнделікті өмірде, қоғамдық-әлеуметтік
және қоғамдық-саяси салаларға (реттеуші қызметтік
хаттар, ақпараттық жарнамалық мәтіндер, ресми-саяси
ақпараттар, ішкі және сыртқы саясатқа қатысты
мәтіндер, білім, экономика, шаруашылық пен мәдениет
салаларына, өз мамандығы мен кәсібіне арналған
мәтіндер) қатысты материалдарды, елтаным бойынша
мерзімді басылымдардағы мәтіндерді оқып, өзіне

қажетті ақпаратты алады, жалпы мазмұнын түсінеді
және оны сауатты баяндап береді, біршама қорытынды
жасай алады. Мәтіндерде кездесетін кейбір терминдер
мен терминдік тіркестерді, тұрақты тіркестерді, бейнелі
оралымдарды түсіну үшін сөздіктерді, анықтамалық
құралдарды пайдаланады. Мәтінді оқу жылдамдығы
мен қарқыны, тәсілі мәтіннің түріне, көлеміне және
қойылатын талаптарға байланысты.

ЖАЗЫЛЫМ

IX

Жалпы бағдар мақсатындағы оқылым
Тіл үйренуші ортадан жоғары деңгейге арналған
лексикалық, грамматикалық тілдік бірліктер толық
қамтылған көлемді мәтіннен қажетті ақпаратты таба
алады. Көлемді мәтіндерді бөліктерге бөліп, әр
бөліктегі
маңызды
ақпаратты
жинақтайды,
толықтырады, топтайды, қорытады және басқаға
жеткізеді, пікір білдіреді, көлемді мәтіннің мазмұнын
толық бағалайды.
Ақпарат және дәлел, негіздеме алу
мақсатындағы оқылым
Тіл үйренуші белгілі бір көзқарасты, пікірді дәлелдеуге
бағытталған негізгі ойды, мазмұнды мәтіннен таба
алады. Тар аядағы терминдер қолданылатын кәсіби
мазмұнды (нұсқаулықтар, ережелер) мәтіндерді жақсы
түсініп, өзіне қажетті ақпаратты ала алады.
Бірнеше көзқарасты білдіретін ақпараттар мен
дәйектерді жинақтайды. Тіл үйренуші оқиғалардың
мазмұны негізінде мәтінді айқын, нақты етіп құрастыра
алады. Тіл үйренуші өзін қызықтыратын мәселелерді
анық және нақты сипаттай алады. Тіл үйренуші көркем
және деректі фильм, көркем әдебиеттің шағын
жанрлары жөнінде пікір жаза алады. Тіл үйренуші
репродуктивті сипаттағы мәтінді құрастыра алады.
Өзіне таныс және қызықтыратын тақырыптар бойынша
эссе, сондай-ақ қызметтік хаттар (хаттама, қаулы,
анықтама, түсініктеме, қолхат, сенімхат, кепілхат, есеп,
баянат, ілеспехат) және жеке хаттар жаза алады.
Ортадан жоғары деңгейге арналған тақырыптар және
ұсынылатын басқа тақырыптар аясында эссе, іскерикәсіби мазмұндағы хабарлама жаза алады. Ортадан
жоғары
деңгейге
арналған
коммуникативтік
жағдаяттарға байланысты сөздікті, анықтамалық
құралдарды пайдалана отырып, шағын көлемді

шығарма жаза алады.

АЙТЫЛЫМ

Тіл үйренуші таныс және ұсынылатын тақырыптар
бойынша диалогтерге алдын ала дайындықсыз қатыса
алады. Сұхбат барысындағы ақпаратты қабылдауы мен
жауап қайтару әрекеті жылдам болады; есту, оқу, көру,
тыңдау арқылы алынған ақпараттар мен мәліметтердің
мазмұнын, логикалық ойды толық аяқтап баяндайды
және түсіндіреді; таныс тақырыптар бойынша тыңдаған
дәрістерді түсініп, мазмұнын жеткізе алады; таңдану,
қуану, ренжу, қызығу сияқты эмоциялық жай-күйді
вербалды түрде жеткізе алады. Бұл ретте қазақ тілінің
орфоэпиялық нормалары, интонация, екпін, дауыс
ырғағының заңдылықтарын сақтауға ұмтылады. Өз
тарапынан жазбаша түрде дайындалған баяндаманың,
кәсіби тұрғыдағы жалпы тақырыптарға арналған
мәтіндердің (мысалы, өзінің мақаласын) мазмұнын
ауызша жеткізеді, талдай алады.
Айтылым барысында тіл үйренуші тақырыпқа,
жағдаятқа сәйкес терминдерді, тұрақты тіркестерді,
бейнелі орамдарды, мақал-мәтелдерді пайдалана алады.
Тіл үйренуші әңгімелесу барысында өзінің эмоциялық
жай-күйін, тақырыпқа қызығушылығын вербалды түрде
жеткізе алады.

5. Тіл үйренудің ортадан жоғары деңгейіне қойылатын талаптардың
мазмұны
5.1.1 Сөйлеу интенциялары
Ортадан жоғары деңгейде тіл үйренушінің сұхбаттасушымен сөйлеу
актісіне қатысып, ақпарат алмасуға, 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. Осы мақсат үшін ортадан жоғары деңгейге
арналған қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресми-іскери және кәсіби
салалардағы жағдаяттарға қатысты лексикалық, грамматикалық тілдік
бірліктерді толыққанды, әдеби нормаларды біршама сақтай отырып, сауатты
пайдаланады.
X

Орта деңгей стандартында қамтылған сөйлеу актілері интенцияларының
мазмұны ортадан жоғары деңгейдің мазмұны мен сипаттамасына қарай
біршама толықтырылады.
Сұхбаттасушымен сөйлеу актісіне қатысып, ақпарат алмасуға
бағытталған ниеттер (интенциялар):
- коммуникацияға
түсу
(күнделікті-тұрмыстық,
әлеуметтіктұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресми-іскери және
кәсіби салаларға қатысты жағдаяттардың барлығында);
- ақпарат алмасуға бағытталған ниет үшін қолданылатын сөйлеу әдебі
формулалары: сәлемдесу/қоштасу түрлерінің варианттары және оның лингвомәдени ерекшеліктері; танысу/таныстыру; кешірім сұрау; тілек айту; алғыс
білдіру; белгілі бір жағдаятқа сәйкес эмоциясын білдіру және осы мақсатта
қолданылатын варианттардың лингво-мәдени ерекшеліктері;
- қатысым үдерісіне еркін түрде араласу және өз кәсібі мен
мамандығына, лауазымы мен қызметіне байланысты лексикалықграмматикалық бірліктерді (оның ішінде өз мамандығына қатысты
терминдерді, сондай-ақ, бейнелі сөз орамдарын) сұхбат барысында дұрыс
қолдану.
Сұхбаттасушыға коммуникативтік ықпал жасауға бағытталған
реттеуші ниеттер:
Әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресмиіскери және кәсіби салаларға қатысты жағдаяттарда коммуникативтік актіге
қатысатын тарапқа (жеке адамға немесе бірнеше адамға, адамдар тобына) өз
пікірін жеткізу, өз ойын логикалық түрде дәлелдеу, әртүрлі репликалар
арқылы әрекет жасау, қорыту және т.б. үшін реттеуші-ықпал етуші
формалар.
Бағалау-эмоциялық ниеттер (іс-қимыл, оқиға, зат, адамдарға
эмоциялық қатынастың және көзқарастың, бағалаудың берілуі):
Әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдық-саяси, ресмиіскери және кәсіби салаларға қатысты жағдаяттарда коммуникативтік қарымқатынастар үшін қажетті бағалау, көңіл-күй формалары (іс-қимылдың,
оқиғаның
немесе
заттың
артықшылығын/кемшілігін
көрсету,
жағымды/жағымсыз әрекетке баға беру; оқылған, тыңдалған, көрген
ақпаратқа қызығушылық таныту; болжам жасау, оны растау немесе жоққа
шығару; есту, оқу, көру арқылы алынған мәліметке баға беру).
Коммуникативтік-ақпараттық
ниеттер:
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және

ақпараттық-сипаттамалық

- қоғам өмірі, кәсіби сала, ресми сала, әлеуметтік-мәдени сала бойынша
орындалатын/орындалған іс-әрекет туралы сипаттама ақпарат беру, тұжырым
жасау, негіздеу, дәлелдер келтіру;
- қажетті білік-дағдылар (өзі білетін ақпараттар мен мәліметтер
бойынша пікір алмасу, пікір білдіру, қорытынды жасау, баяндау, мазмұнын
айту, түсіндіру, дәлелдеу, толықтыру, бірқатар түзетулер енгізу; оқиға
мен кейіпкерге сипаттама беру, негізгі және қосымша ақпаратты табу.
Тіл үйренушінің білуі тиіс сөйлеу әдебі формулалары және олардың
варианттары мен лингво-мәдени ерекшеліктері:
- танысу кезінде;
- амандасқанда, қоштасқанда;
- алғыс айту, тілек білдіру, кешірім сұрау кезінде;
- өтініш айтқанда;
- кеңес беру кезінде;
- шақыру және құттықтау кезінде;
- таңдану, күдіктену, сенімсіздік білдіру жағдайында;
- өзіне көңіл аударту немесе айтылған тілекке реакция жасауда;
- ресми-іскери сөйлеу актісінің кезінде қолданылатын сөйлеу әдебі
формулалары мен олардың лингво-мәдени ерекшеліктерге ие варианттары.
5.1.2 Коммуникативтік жағдаяттар:
- қоғамдық орындар, ресми мекемелер мен ұйымдар (халыққа қызмет
көрсету салалары, орта және жоғары білім беру орындары, мемлекеттік
және мемлекеттік емес ұйымдар, ресми мекемелер, министрліктер,
ведомстволар);
- отбасылық және туыстық қарым-қатынас;
- ресми-іскери және кәсіби қызмет салалары.
5.1.3 Қатысым тақырыптары:
- жеке адам және оның қоғамдағы орны (жеке адам, оның қасиеттері;
қазіргі заманғы жеке тұлғаның білімі, мәдениеті, қоғамдағы орны);
- кәсіби құзырет (әріптес туралы ресми мінездеме, ұсынысхат; ғылыми
және ғылыми көпшілік мазмұндағы ауызша және жазбаша пікір, хабарлама,
аннотация/реферат, анықтама; ресми және кәсіби қарым-қатынастарға
қатысты құжаттар);
- жеке адам және мемлекет (мемлекет саясаты, қоғам қайраткерлері,
білім және ғылым, өнер мен мәдениет, экономика, шаруашылық, экология,
жаһандану және өркениет, ақпараттық технологиялар және т.б.);
- елтаным (ел, тарих, география, табиғат, халық, мемлекет, қоғам
және қоғамдық өмір, мәдениет, ғылым).
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5.1.4 Сөйлеу әрекетінің түрлеріне қойылатын талаптар
5.1.4.1 Тыңдалым
Тіл үйренуші ғылыми-көпшілік мазмұндағы саяси-экономикалық, саясиәлеуметтік, саяси-мәдени тақырыптарға арналған, кәсіби бағдарлы түпнұсқа
мәтіндерді тыңдап түсіне алады, мазмұнын қайталап жеткізе алады,
толықтырады. Күнделікті оқиғалар туралы, саяси-экономикалық, саясиәлеуметтік, саяси-мәдени салаларға және кәсіби қызметке байланысты
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы тыңдалған орташа
сөйлеу қарқынында айтылған материалдарды жақсы түсіне алады. Мәтіннің
мағыналық бөліктерінен негізгі ақпаратты алады.
Тіл үйренуші күнделікті өмірде, қоғам өмірінде, қызмет
саласында таныс тақырыптар бойынша сұхбаттарға
Диалог
қатысады; сұхбат үдерісіне белсенді араласады, ойды
жалғастырады, өз пікірін білдіреді, қорытады.
әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдықсаяси, ресми-іскери және кәсіби салалардағы өзекті
Мазмұны
тақырыптар, монолог, полилог, диалог, ресми және бейресми
әңгіме түріндегі ақпараттар
20-25 тілдесім
Көлемі
Сөйлеу
қарқыны
Тыңдалуы
Монолог

Мазмұны

Мәтін түрі

Мәтін
көлемі
Сөйлеу
қарқыны
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минутына 200-220 сөз
1 рет
Тіл
үйренуші
көрсетілген
тақырыптар
бойынша
монологтердің мазмұнын, олардағы негізгі ойды, әрбір
бөліктегі басты және қосымша ақпаратты толыққанды түсінуі
керек.
Әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдықсаяси, ресми-іскери және кәсіби салалардағы қатысым үшін
өзекті тақырыптар
хабарлау, сипаттау және баяндау, аралас мәтіндер. Мәтіндер
ортадан жоғары деңгейге сәйкес лексикалық-грамматикалық
материалдар, осы деңгей үшін ұсынылатын кәсіби және тар
аяда қолданылатын терминдер мен терминдік тіркестер,
сондай-ақ, бейнелі сөз орамдары бар, ресми-ақпараттық,
ғылыми-көпшілік мазмұндағы
түпнұсқа мәтіндер және
көркем, публицистикалық (деректі)
шығармалардың
үзінділері
200-220 сөз
минутына 180-200 буын

Тыңдалуы 1 рет
Таныс емес
10-15%
сөздер
көлемі
5.1.4.2 Оқылым
Тіл үйренуші ортадан жоғары деңгейге сәйкес келетін мәтіндерді оқып,
танымдық, жағдаяттық, кәсіби мазмұндағы басты және қосымша
ақпараттарды жақсы қабылдайды; негізгі идеясын түсініп, тақырыбын
белгілейді; басты фактіні ажыратады және аса маңызды фактілерді топтай
алады; ақпарат мазмұнын бағалайды және қорытындылайды.
танысып оқу, зерттеп оқу
Оқу түрі
ресми/бейресми сипаттау, баяндау және пайымдау
элементтері бар, ресми-ақпараттық, ғылыми-көпшілік және
кәсіби мазмұндағы көлемі әртүрлі түпнұсқа мәтіндер;
деректі
және
көркем-публицистикалық,
көркем
Мәтін түрі
шығармалардың үзінділері; ресми және кәсіби қарымқатынастарға қатысты құжаттар; диалогтер, полилогтер
(ортадан
жоғары
деңгейге
сәйкес
лексикалықграмматикалық материалдар негізінде).
әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдықсаяси, мәдени-әлеуметтік, ресми-іскери және кәсіби
Мазмұны
салалардағы қатысым үшін өзекті тақырыптар
Мәтін көлемі 200-300 сөз
Таныс емес 10-15%
сөздер көлемі
5.1.4.3 Жазылым
Тіл үйренуші оқылған немесе тыңдалған мәтіннің негізгі идеясын, оның
бөліктерінің мағынасын түсіну, оған өз пікірін, бағасын білдіру, ортадан
жоғары деңгейге арналған лексикалық-грамматикалық материалдарды
сауатты қолдану нәтижесінде естіген/тыңдаған ақпаратты толық мазмұндап
және кеңейтіп жазады; супрессиялық/компрессиялық әдістер арқылы осы
ақпарат бойынша қысқаша аннотация немесе осы ақпараттың ықшамдалған
мазмұнын жаза алады; ақпаратқа өз пікірін, бағалауын жазба түрде қосады;
ресми-іскери салалардағы және кәсібі мен қызметіне қатысты біршама
күрделі құжаттарды (жылдық жоспар, есеп беру түрлері, ақпараттықталдау анықтамалары, ұсыныстар, нақты мәселеге қатысты
ұсыныстар); ғылыми-көпшілік мазмұндағы мақалалар мен хабарламалар
және олардың тезистерін жаза алады.
баяндау, сипаттау және пайымдау элементтері бар аралас
Мәтін түрі
мәтіндер; түпнұсқа мәтіндер
әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-әлеуметтік, қоғамдықсаяси, ресми-іскери және кәсіби салалардағы өзекті
Мазмұны
тақырыптар, монолог, полилог, диалог, ресми және
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бейресми әңгіме түріндегі, сондай-ақ көркем әдебиет
стилінің элементтері бар ақпараттар
200-220 сөз
2 рет

Мәтін көлемі
Тыңдалуы
Таныс емес
сөздер көлемі 5%

Диалог

Монолог

Айтылым
көлемі
Мәтін түрі
Мәтін көлемі

5.1.4.4 Айтылым
- диалог құрылымына тән ерекшеліктерді сақтай отырып,
диалогке, құрамында бірнеше адам немесе адамдар тобы
бар сұхбатқа жағдаяттың тақырыбы мен коммуникативтік
мақсатына қарай алдын ала дайындықсыз біршама еркін
қатысады;
- сұхбат барысында екінші жақтың коммуникативтік
мақсатын және айтылған репликасын біршама тез түсініп,
оған репликаларды қолдану арқылы дәйек/дәлелдемелер
бере алады;
- сұхбаттың бастамашысы, оның жетекшісі әрі
қорытындылаушысы бола алады.
- осы деңгейге сәйкес келетін тақырыптар бойынша
бағалау, пайымдау, қорыту элементтері бар толыққанды
монолог
құрастырып,
оның
мазмұнын
кеңейтіп/толықтырып/ықшамдап баяндай алады;
оқылған
немесе
тыңдалған
мәтін
негізінде
коммуникативтік
мақсат-ниеті
айқындалған
жаңа
мазмұндағы монолог құрастырып, ондағы факт, оқиға,
әрекеттерге көзқарасын, бағасын, пікірін, эмоциясын
білдіре алады.
15-20 сөйлем
баяндау, сипаттау, пайымдау элементтері бар аралас мәтін
түрі; ортадан жоғары деңгейге сәйкес лексикалықграмматикалық материалдар, кәсіби терминдер, бейнелі
сөз орамдары қамтылған түпнұсқа мәтіндер
200-220 сөз

6 Тілдік құзыреттіліктің мазмұны
Тіл үйренушінің ортадан жоғары деңгейдегі тілдік құзыреттілігі тілді
меңгерудің бұған дейінгі деңгейлеріне арналған лексикалық-грамматикалық,
фонетикалық тілдік бірліктерді толық меңгеруі және оларды нақты
коммуникативтік жағдаяттарда орфографиялық және орфоэпиялық
нормаларды біршама дәрежеде сақтай отырып, алдын ала дайындықсыз
қолдана алуы арқылы қалыптасады.
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Тілдік құзыреттіліктің фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис және
лексика салалары бойынша мазмұны төмендегі №2-кестеде берілген.
№2-кесте
Тіл білімінің
салалары

Фонетика

Сөзжасам
және
морфология

Мазмұны
Сөздің, сөз тіркесі мен фразалардың, жай сөйлемдер мен
құрмалас
сөйлемдердің
айтылу
ырғағындағы,
интонациясындағы, екпініндегі табиғи заңдылықтар. Ықпал
және оның түрлері. Емле: күрделі сөздердің (біріккен сөз,
қос сөз, номенклатуралық күрделі атаулар, атаулық
тіркестер, қысқарған сөздер) жазылуы; тыныс белгілері.
Сөз құрамы
Түбір сөз. Күрделі сөздер (біріккен сөз, қос сөз,
номенклатуралық күрделі атаулар, атаулық тіркестер,
қысқарған сөздер). Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші
модельдерді білу, меңгеру және мағыналарын түсіну;
сөйлеу әрекеттері барысында қолдану.
Зат есім
лексика-семантикалық топтары: нақты зат есім,
жинақтау (жан-жануар, ағайын-туыс) зат есімдері,
жалқы/жалпы зат есімдер; күрделі сөздер және атаулық
тіркестер, күрделі номенклатуралық атаулар (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің мәжілісі);
түбір сөздің, күрделі сөздердің, атаулық тіркестердің
тәуелденуі, жіктелуі, септелуі/тәуелдене септелуі (оңаша
және ортақ тәуелдену).
Сөз таптарының субстантивтенуі:
- есімше:
-ған/-ген (Жиналыста сөйлегендер кімдер?
Жұмысты уақытында орындағандарға сыйақы берілді.);
- атын/-етін формасы (Тағы да сөйлейтіндер бар ма?);
- сын есім (Үлкенге құрмет, кішіге ізет.);
- есімдік (Ешкімге хабар берген жоқ.);
- тұйық етістік (ұйымдастыруға болады, жоспарлауға
қажет).
Атау септік
Атау септіктегі сөздер мен күрделі сөздердің мағынасы:
- қимылдың иесі (ЕҚЫҰ – Еуропадағы беделді ұйым);
а) акционалдық белгі (Мәдениет және ақпарат министрлігі
осы көшеде орналасқан);
ә) квалитативтік белгі (Білім және ғылым министрлігі әдемі
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ғимараттың сегізінші қабатында).
Ілік септік
- салыстыру, күшейту мағынасы (қиынның қиыны,
жомарттың жомарты);
- заттардың, құбылыстардың арасындағы өзара табиғи
байланысты білдіреді (судың ағысы, күннің күркіреуі,
аттың жалы);
- атаулық тіркестерге қосымша жалғану ерекшеліктері
(ТМД-ның; АҚШ-тың);
- ілік септік жалғауының түсірілуі: нақтылау қажет
болмаған жағдайда (қазақ халқы; балалар бақшасы, мектеп
директоры, мекеме басшысы); атаулық тіркестерде (Абай
ескерткіші; Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілісі);
көмекші есімдер қолданылған жағдайларда (терезенің
алдында → терезе алдында);
- субстантивтенген сөздерге ілік септігінің жалғануы
(оқығанның пайдасы көп; сөйлейтіндердің екеуі жиналысқа
келмеді; үлкеннің сөзін сыйлау керек).
Барыс септік
- мезгілдік шегін білдіру (үш күнге рұқсат сұрады, алты
айға жоспарлау, кешке дейін аяқтау);
- анықтауыштық мағынасы (айтуға сөзі жоқ, барарға жер
жоқ);
- объектілік мағына (сөзге сараң, есепке жүйрік);
- атаулық тіркестерге, күрделі сөздерге барыс септік
жалғауының жалғануы (Айдос ҚазҰУ-ға оқуға түсті;
ЖШС-ға жаңа бастық келді; Білім және ғылым
министрінің атына хат жаздым).
-субстантивтенген сөздерге барыс септігінің жалғануы.
Табыс септік
- іс-қимылдың объектісі (Жарты жылдық есепті ертеңге
дейін дайындаңыз);
- іс-әрекеттің объектіге айналуы (ол келетінін айтты).
Табыс септік жалғауының түсірілуі:
- объектіні нақтылау қажет болмаған жағдайда (Бір-екі
ауыз сөз айтты; Басшы жиналыста сөз сөйледі);
- мөлшерді, көлемді білдіретін тіркестерде (Таңертең
бір кесе сүт ішті, бір тілім нан жеді; Биыл мол астық
жинады; көп кітап оқыған; білім жинақтаған);
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- атаулық тіркестерге, күрделі сөздерге табыс септік
жалғауының жалғануы («Хан шатырын» аралап көрдіңіз
бе? Ол ұзақ жылдар бойы Статистика агенттігін
басқарған еді; Бұл әріптесіміз ҚазҰПУ-ды үздік дипломмен
бітірген);
- субстантивтенген сөздерге табыс септігінің жалғануы
(жиналысқа
қатыспайтынын
айтты;
оқуын
жалғастырады).
Жатыс септік
- объектінің тиесілі болуы (Кітап менде. Бұл құжаттың
көшірмесі – Сұлтанда);
- адам жасының кезеңдері (Отыз бесінде елге танымал әнші
болды);
- атаулық тіркестерге, күрделі сөздерге жатыс септік
жалғауының жалғануы (Қаржы министрлігінде жұмыс
істейді; ҚазҰУ-да оқып жүр).
Шығыс септік
- іс-қимылдың басталу мерзімі (көптен бері хабарласпау);
- объектілік/субъектілік қатынастарды салыстыру (Бұл
ғимарат мына үйден биіктеу; Ағамнан гөрі әпкем жиі
хабарласады; Сіз кезекте кімнен кейін тұрсыз?);
- іс-қимылдың себебі (суықтан тоңу, қуаныштан жылау,
бақыттан бас айналу);
- объектілік мағына (бетінен сүйді, маңдайынан сипады,
арқасынан қақты);
- іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы (шалқасынан құлау,
етпетінен жату, төтесінен жүру);
- атаулық тіркестерге, күрделі сөздерге шығыс септік
жалғауының жалғануы (Қаржы министрлігінен нұсқау келіп
түсті; ҚазҰУ-дан шақыру хат алды).
Көмектес септік
- қимылдың тәсілі, амалы (құрметпен қарсы алды,
абыроймен атқарды, бар ынтасымен тыңдады);
- қимылдың жүзеге асу орны (тасжолмен жүрді, тегіс
жермен жүру;
- іс-қимылдың мақсаты (бір оймен келу, ұсыныспен бару);
- атаулық тіркестерге, күрделі сөздерге шығыс септік
жалғауының жалғануы (Біз Қаржы министрлігімен ұдайы
байланыста боламыз; ҚазҰУ-мен келісімшарт жасалды).
Сын есім. Сын есімнің түрлері: сапалық (қоңыр, толық,
қиын). Қатыстық сын есімдер. Күрделі сын есімдер. Сын
XVIII

есімнің сөйлемдегі орын тәртібі. Сын есімнің шырайлары.
Салыстырмалы шырай (үлкен + деу; жақсы + рақ).
Күшейтпелі шырай (қып-қызыл, өте биік). Сын есімнің
құрамы: жалаң және күрделі сын есімдер (жомарт,
абыройлы, атжақты, кеңпейіл). Сын есімдердің заттануы
(Талаптыға нұр жауар; Үлкендер төрге отырады;
Білімдінің жолы ашық. Жақсыдан үлгі алу керек).
Адъективтену амалы (ұшқыр, қабаған).
Сан есім. Сан есім және оның лексика-семантикалық
топтары: есептік сан есім; реттік сан есім; жинақтық сан
есім; топтау сан есімдері; болжалдық сан есімдер;
бөлшектік сан есім (үштен екісі, оннан бірі). Күрделі сан
есім (тоғыз жүз тоқсан сегіз; бір мың тоғыз жүз алпыс
сегізінші жыл). Сан есімнің зат есіммен тіркесуі: жиырма
жыл; жиырма бірінші ғасыр. Ескерту: заттық мағына
иеленген жағдайдағы сан есімнің септелуі және жіктелуі: 6ның шамасында кездесейік; 6-ға дейін; сағат 6-ны көрсетіп
тұр; сағат 6-дан кейін; Балам биыл жиырма бес+ке келеді;
Мен биыл қырық+та+мын.
Лексика-семантикалық жағынан сандық ұғымды білдіретін
сөздер: жалғыз, біреу, жарты, жарым, егіз, қос, сыңар,
ширек. Халықтық өлшемдер: қарыс, сүйем, елі, құлаш, таяқ
тастам жер, сүт пісірім уақыт.
Есімдік
Жіктеу есімдіктері, сілтеу есімдіктері, сұрау есімдіктері,
өздік есімдік, жалпылау есімдіктері, белгісіздік есімдіктері,
болымсыздық есімдіктері; есімдіктердің кейбір түрлерінің
септелу, тәуелдену, жіктелу ерекшеліктері (мынау,
мынаның, мынаған, мынаны, мынада, мынадан, мынамен;
Сіз қайдансыз? Бұл – менмін; бәріміз, ешкімнің, ешкімге,
біреуге, біреуден).
Етістік
Етістіктің шақ формалары. Тұйық етістік/қимыл есімі.
Мағыналары және ерекшеліктері: менің оқу+ым; оқу+ға
кетті; Аханов оқу+лары басталды; оқу+шы. Қалып
етістіктердің қолданылу ерекшеліктері (тыңдап отыр;
ауырып жүр; демалып жатыр; күтіп тұр).
Етістіктің болымсыз түрі.
Бұйыру, талап ету, қалау, өтініш формалары.
Қалау рай (барғың келді – барғың келеді). Шартты рай
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(Келсең жақсы болар еді; Демалысқа шықсам, ауылға
барамын).
Көсемше: - ып/-іп, -п; -а/-е, -й; -ғалы/-гелі; (тыңдап отыр;
айта жатар; жүргелі тұр).
Есімше:
-ған/-ген, -қан/-кен; -атын/-етін; -мақ/-мек.
Есімшенің заттануы, адъективтенуі (тапсырылған жұмыс;
айтылатын сөз; Шетел тілін білетіндер жақсы жұмыс
таба алады; көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра).
Етістіктің аналитикалық формалары. Көмекші етістіктер
(айта бастады; бере салды, оқып шық, кетіп қалды, кіріп
шықты, сөйлеп бара жатыр, айта жатады, салып жібер).
Етіс және оның түрлері: ырықсыз етіс, ортақ етіс, өздік етіс,
өзгелік етіс. Құранды етістіктер (қызмет ету, қамқор болу,
түк етпеу, іске асыру, талап ету).
Де, еді/екен
көмекші етістіктері. Күрделі етістіктер.
Көмекші етістіктер (...баста, ...шық, ...бол, ...кел, ...қал
(дайындала бастады, танысып шықты, тапсырманы
орындап болды, оқуын бітіріп келді, кешігіп қалды).
Есімше, көсемше, тұйық етістік формаларының септелуі.
Үстеу. Үстеудің мағыналық топтары: мезгіл үстеу
(таңертең, бұрын, күндіз, жаздыгүні, күні бойы), мекен
үстеу (жоғары, төмен, алыс, жақын, тысқары, сыртта,
ілгері), сын-бейне үстеу (әрең, ептеп, бірте-бірте); мөлшер
үстеу (біраз, бірталай, қыруар, бірен-саран), күшейткіш
үстеу (нағыз, керемет, сәл-пәл, тіпті), мақсат үстеу (әдейі,
қасақана); себеп-салдар үстеуі (босқа, бекерге, құр босқа,
амалсыздан), топтау үстеулер (екеулеп, үшеулеп, аз-аздап,
рет-ретімен, бір-бірден).
Шылау. Жалғаулықтар (себебі, сондықтан, бірақ, және,
да/де/та/те, мен/бен/пен, немесе, яки, әрі, әйтпесе,
дегенмен, алайда); септеуліктер (үшін, жөнінде, сияқты,
арқылы, бойынша, қарай, таман, дейін, кейін, соң, бастап,
гөрі, бірге, ретінде, жөнінен, тарапынан, барысында,
қатысты); демеуліктер (ғана, тек, ғой).
Көмекші сөздер. Көмекші есімдер (қатарында, ретінде,
тарапынан,
барысында,
айналасында,
сыртында,
маңайында, төңірегінде, тұсында, жағында). Зат
есімдермен тіркесетін көмекші есімдердің тәуелдене
септелуі (қаланың сырты; қаланың сырты-ның, қаланың
сырты-на, қаланың сырты-н, қаланың сырты-нда, қаланың
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сырты-нан, қаланың сырты-мен).
Модаль сөздер. Модаль сөздердің мағынасы. Сөйлеушінің
ақпаратың мазмұнына қарым-қатынасы (керек, қажет,
әрине, мүмкін, шынында, шамасы, шығар, бәлкім, бар, жоқ,
сияқты, тәрізді, секілді, меніңше, біріншіден). Модаль
сөздердің кейбір түрлерінің жіктелуі, септелуі (сіз бізге
керексіз; дүкенде керектің бәрі бар; қажетіме
жаратамын).

Синтаксис
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Одағай. Одағайдың түрлері.
Сөз тіркесі. Атрибутивті, объектілі сөз тіркестері (қымбат
білезік, былтырғы жылы, жауабын айтты, пікірімен
келісті, оқуға түсті). Сөздердің синтаксистік байланысы.
Жай сөйлем түрлері
Хабарлы сөйлем; сұраулы сөйлем; бұйрық мәнді сөйлем;
болымсыз сөйлем; жалаң сөйлем; жайылма сөйлем; жақты
және жақсыз сөйлем, толымды және толымсыз сөйлем.
Сөйлем мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері.
Жай сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі
Бастауыш пен баяндауыштың орын тәртібі (Мейрамбек
еңбек демалысына шықты). Анықтайтын, нақтылайтын
сөздердің орын тәртібі (Білімді адамды бәрі құрметтейді.
Аружан бес жүз сексен үшінші пойызға отырды. Біздің
қаланың сыртында қалың орман бар).
Қимыл-сынды,
қимыл-сапаны
білдіретін
сөздердің
сөйлемдегі орын тәртібі.
Жай сөйлемдердегі логикалық, мағыналық қатынас
түрлері:
- атауыштық қатынас және хабар жеткізу мағынасы (мен
жұмыс істеймін);
- ақпаратты алу мағынасы;
- бұйрық, нұсқау, талап ету мағынасы;
- предикаттық қатынас (келгенің жақсы болды);
- объектілік қатынас (Тапсырманы жауапты орындайды);
- анықтауыштық қатынас (Алтын сағат сыйлады) ;
- кеңістіктік қатынас (Ержанның кабинеті төртінші
қабатта орналасқан);
- мезгілдік қатынас (Түсте келгенде, қонақтар күтіп
отыр);
- себеп-салдарлық қатынас (Тұман болғандықтан, ұшақ
ұшпады).
Құрмалас сөйлемдер. Салалас құрмалас сөйлем және оның
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түрлері. Сабақтас құрмалас сөйлем және оның түрлері.
Мезгіл бағыныңқы сабақтас сөйлемдер. Құрмалас
сөйлемдерде
қолданылатын
жалғаулықтар.
Құрмалас сөйлемнің айтылуындағы дауыс ырғағы.
Төл сөз. Төлеу сөз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру
амалдары.
Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдықсаяси, қоғамдық- мәдени салаларда қолданылатын сөздер,
терминдер, кәсіби сөздер, тұрақты тіркестер, мәндес және
қарсы мәндес сөздер, омоним, түрлік және тектік атаулар,
топонимдер. Ортадан жоғары деңгейдің лексикалық
минимумы – 3000-4000 тілдік бірлік шамасын құрайды. Бұл
сөздердің нақты бір бөлігі заттың атын білдіретін сөздер
(30%), қимылды білдіретін сөздер (30%) және зат пен
қимылдың сынын білдіретін сөздер – үстеулер, сын есімдер
(30%), қалған бөлігі – есім сөздер орнына жұмсалатын
есімдіктер, көмекші сөздер.

А қосымшасы
(ақпараттық )
Сертификат үлгісі
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Б қосымшасы
(ақпараттық)
Мемлекеттік тілді біліктілік талаптарына сәйкес ортадан жоғары
деңгейде меңгеруі абзал кәсіптердің, мамандықтардың және
лауазымдардың тізбесі
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР:
1) А-2, B-3, B-4, C-2, C-3, C-4, C-O-1, C-O-2, C-O-3, C-O-4, C-R-1,
CR-2, C-R-3, D-2, D-3, D-O-1, D-O-2, D-O-3, E-2, E-3, E-R-2, C-TK-2, C-TK-3,
C-TKO-4, C-TKO-5 санаттарындағы мемлекеттік қызметкерлер, барлық
дәрежедегі (республикалық, облыстық, қалалық) көлік департаменттері,
басқарма басшылары және олардың орынбасарлары, көліктік бақылау
комитетінің өңіраралық басқармаларының басшылары және олардың
орынбасарлары, қоршаған ортаны қорғау саласы уәкілетті органдарының
департаменттері, басқарма басшыларының және олардың орынбасарлары,
қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму функцияларын орындайтын
басшылары, түрлі дәрежедегі (облыстық, аудандық, қалалық) туризм және
спорт департаменттері, басқарма басшылары және олардың орынбасарлары,
энергетика, атомдық энергетика және минералды ресурстар саласы
департамент, басқарма басшылары және олардың орынбасарлары;
2) құқық қорғау органдары:
C-FP-6, C-FP-5, C-FP-4, C-FP-3, C-FP-2, C-FPO-6, C-FPO-5, C-FPO-4,
C-FPO-3, C-FPO-2, C-FPU-5, C-FPU-4, C-FPU-3 санаттарындағы құқық
қорғау органдары қызметкерлері;
құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті төрағасының
орынбасары, Бас прокурордың ерекше тапсырмалар бойынша аға көмекшісі,
Бас прокурордың аға көмекшісі, Бас прокуратураның департамент
бастығының орынбасары, қауіпсіздік басқармасының бастығы, құқықтық
статистика және арнайы есепке алу бойынша басқарма бастығы, облыс
прокурорының бірінші орынбасары, құқықтық статистика және арнайы
есепке алу комитетінің аймақтық орган бастығы оның орынбасары, ірі
қалалар мен аудандар прокуроры, Бас прокурордың кеңесшісі, көмекшісі, Бас
прокуратура басқармасы бастығының орынбасары, бөлім бастығы, құқықтық
статистика және арнайы есепке алу комитетінің бөлім бастығы, басқарманың,
Бас прокуратура бөлімінің аға прокуроры, басқарма прокуроры, құқықтық
статистика және арнайы есепке алу комитетінің аға прокуроры, құқықтық
статистика және арнайы есепке алу комитеті бөлімінің басқарма прокуроры,
облыстық прокуратураның басқарма бастығы, басқарма бастығының
орынбасары, облыстық прокуратурасының өзіндік жұмыс бөлімінің бастығы,
құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті аймақтық органның
бөлімше бастығы, облыс прокурорының аға көмекшісі, қала, аудан
прокуроры, ірі қала, аудан прокурорының орынбасары;
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ішкі істер департаменттерінің бастығы және оның орынбасарлары,
әртүрлі дәрежедегі ішкі істер органдарының (облыстық, қалалық, аудандық)
бастықтары және олардың орынбасарлары, көші-қон полициясы бөлімдерінің
басшылары және олардың орынбасарлары, барлық деңгейлердегі ішкі істер
департаменттері құрылымдық бөліністерінің басшылары және олардың
орынбасарлары,
жол
полициясы
басқармаларының
ведомстволық
ұйымдарының басшылары және олардың орынбасарлары, әртүрлі деңгейдегі
уақытша ұстау изоляторларының басшылары және олардың орынбасарлары,
тыңдаушылардың алғашқы даярлықтарының басшылары мен олардың
орынбасарлары, қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің департамент,
басқарма басшылары және олардың орынбасарлары, қабылдау-тарату
бөлімдерінің басшылары және олардың орынбасарлары, түрлі дәрежедегі
тергеу изоляторларының басшылары және олардың орынбасарлары, ішкі
істер органдары госпитальдерінің басшылары және олардың орынбасарлары,
сондай-ақ басқарумен, кадрлық қамтамасыз етумен, тапсырмалардың және
шешімдердің жобаларын әзірлеумен байланысты ішкі істер органдарының
басшылары, бастықтары және олардың орынбасарлары;
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің барлық
құрылымдық бөлімшелері, аумақтық органдары мен ведомствоаралық
бағынысты ұйымдардың (комитет, департамент, мемлекеттік мекеме, штаб,
республикалық мемлекеттік кәсіпорыны) бастықтары, директорлары және
олардың орынбасарлары, өртке қарсы қызмет бөлімдерінің басқарма
бастықтары және жалпы кадрлық қамтамасыз етуге қатысы бар, тапсырма,
шешім жобасын әзірлейтін, лауазымы басқаруға байланысты қорғаныс
саласы бойынша барлық жетекшілер, басшылар және олардың
орынбасарлары.
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕР:
1) Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің және басқа әскерлер мен
әскери құрылымдардың жоғары офицерлер құрамы:
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
(әскери бөлім командирлері), Қорғаныс істері жөніндегі департаменттердің
(басқармалар, бөлімдер), жоғары әскери оқу орындарының жоғары
офицерлер құрамы мен басшылық лауазымдағы қызметшілері;
2) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының C-NSA-4,
C-NSA-5, C-NSA-6, C-NSB-5 C-NSB-6, C-NSB-7, C-NSB-8, C-NSC-5,
C-NSC-7, C-NSE-5, C-NSE-6, C-NSE-7, C-NSE-8, C-NSD-5, C-NSD-6, C-NSD7, C-NSD-8, C-NSD-9, C-NSD-10, C-NSF-5, C-NSF-6, C-NSF-7, C-NSF-8,
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C-NSF-9, C-NSG-5, C-NSG-6, C-NSG-7, C-NSG-8, C-NSG-9, C-NSG-10
санаттарындағы әскери қызметшілері;
3) Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының Ішкі әскерлер
комитеті Бас штабы бастығының орынбасарлары, басқарма бастықтары мен
олардың орынбасарлары, Бас сержант, бөлім, бөлімше, қызмет бастықтары
мен офицерлері, командирлер және олардың орынбасарлары, басқарма
офицерлері (құрама), құрама сержанты және жалпы кадрлық қамтамасыз
етуге қатысы бар, тапсырма шешім жобасын әзірлейтін, лауазымы басқаруға
байланысты әскери қызметшілер;
4) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі әскери
бөлімдерінің (басқарма, штаб) бастықтары.
АЗАМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР:
1) G-4, G-5, G-6, G-7 санаттарындағы азаматтық қызметкерлер және
азаматтық сала бойынша қызметі кадрлық қамтамасыз етуге қатысты,
тапсырмалар мен шешімдер жобасын әзірлейтін, лауазымы басқарумен
байланысты азаматтық ұйымдардың басшылары
және
олардың
орынбасарлары:
жоғары оқу орындарының факультет декандары және олардың
орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, доценттері, кафедраның қазақ
тілінде дәріс немесе практикалық сабақтар өткізетін оқытушылары, мектеп
(лицей, гимназия, колледж) директорлары және олардың орынбасарлары,
ғылыми-зерттеу, біліктілікті арттыру институттарының әдіскерлері,
инспекторлары, білім және ғылым саласы құрылымдық бөлімдерінің
инспекторлары, жетекші және бас мамандары; кәмелетке толмағандарды
уақытша ұстау, бейімдеу және қайта тәрбиелеу орталықтарының басшылары
және олардың орынбасарлары;
денсаулық сақтау, медицина, фармацевтика, санитарлық-эпидемиология,
денсаулық сақтау саласындағы барлық құрылымдық бөлімдерінің бөлім
меңгерушілері, түрлі дәрежедегі денсаулық сақтау саласы ұйымдары
басшыларының орынбасарлары, қарттарға арналған үйлерінің, соғыс және
еңбек ардагерлеріне арналған мекемелері басшыларының орынбасарлары,
бас дәрігерлері, клиникалық зертханалық диагностика орталықтар
басшыларының орынбасарлары, бас дәрігерлері, жалпы клиникалық
зерттеулер, клиникалық биохимия, гематология, коагулогия, цитология,
генетика,
молекулалық
биология,
бактериология,
иммунология,
изосерология, вирусология, микрология, паразитология, токсикология
бөлімдері басшыларының орынбасарлары, бас дәрігерлері, әскери
медициналық,
сот-психиатриялық,
сот-наркологиялық,
әлеуметтікмедициналық орталықтар басшыларының орынбасарлары, бас дәрігерлері,
түрлі дәрежедегі емхана, аурухана, медициналық орталық, медициналық
пунктердің бас дәрігерлері;
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мемлекеттік республикалық, облыстық, аудандық театр, мұражай,
кинотеатр, театралдық-концерттік ұйым басшылары және олардың
орынбасарлары және жалпы кадрлық қамтамасыз етуге қатысы бар,
тапсырма, шешім жобасын әзірлейтін, лауазымы басқаруға байланысты
мәдениет саласы бойынша барлық жетекшілер, басшылар және олардың
орынбасарлары;
облыстық, қалалық, аудандық телефон желісі, пошта, ақпараттық
технологиялар және байланыс департаментінің басқарма басшылары және
олардың орынбасарлары, түрлі дәрежедегі телерадио ақпараттарын тарату
ұйымдарының дикторлары, журналистері, бағдарлама жүргізушілері,
спорттық комментаторлары, репортерлері, түрлі дәрежедегі қазақ тілді
бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілері, журналистері, репортерлері;
түрлі дәрежедегі (қалалық, облыстық, аудандық) халыққа қызмет көрсету
орталықтарының филиалдары, секторлары басшылары;
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган қоршаған ортаны
қорғау саласында жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге
аккредитацияланған немесе лицензияланған ұйымдардың басшысы және
олардың орынбасарлары;
спорт мектептерінің олимпиадалық даярлау орталықтарының басшылары
және олардың орынбасарлары, стадиондар мен спорт сарайларының
басшылары;
электростансалар мен атом өнеркәсібі басшылары және олардың
орынбасарлары; пайдалы қазбалар және минералды ресурстар өндіру
бойынша
шахта,
карьерлер,
лабораториялар,
кен,
кен-байыту
комбинаттарының басшылары және олардың орынбасарлары.
ӨЗГЕ ДЕ САЛАЛАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ:
1) Акциялары отыз бес және одан да көп пайызы (қатысу үлесі)
мемлекеттік болып саналатын мемлекеттік холдингтардың, ұлттық
компаниялардың, шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік
кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктердің басқарма, филиал басшылары, департамент директорлары
және олардың орынбасарлары;
2) екінші дәрежедегі банктер мен олардың филиалдарының, қор
биржаларының, аудиторлық және сақтандыру компанияларының басшылары
және олардың орынбасарлары;
3) адвокаттар Палатасының мүшелері, нотариустар Палатасының
мүшелері;
4) халықаралық дәрежедегі туристік ұйымдардың басшылары және
олардың орынбасарлары, жоғары санатты гидтері мен гид аудармашылары;
5) туризм саласы түрлі ұйымдары - демалыс үйлерінің, қонақ үйлер мен
ресторандардың басшылары;
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6) шаруа қожалықтары басшылары және олардың орынбасарлары; саяси
партиялардың құрылымдық бөлімшелер жетекшілері.
7) халыққа қызмет көрсетумен байланысты жекеменшік кәсіп
субъектілерінің жетекшілеріне және олардың орынбасарларына мемлекеттік
тілді ортадан жоғары деңгейде меңгеру ұсынылады.
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[13] З.С. Күзекова «Қазақ тілі синтаксисі (функционалдық аспектіде)»,
2015 ж.
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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.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком
УРОВЕНЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО
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 уровне выше среднего;
- оценке владения казахским языком на уровне выше среднего
гражданами в Республике Казахстан;
- формированию коммуникативных языковых компетенций владения
казахским языком на уровне выше среднего;
- формированию тестовых заданий уровня выше среднего 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 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходим следующий
ссылочный нормативный документ:
СТ РК 1926-2015* Коммуникативные языковые компетенции владения
казахским языком. Элементарный уровень. Общее владение.
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Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно
издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 1926-2015.
4 Общая характеристика владения казахским языком на уровне
выше среднего
На уровне выше среднего пользователь языка должен свободно
участвовать в коммуникативном общении и удовлетворять свои потребности,
связаные с повседневно-бытовой, социально-бытовой, общественносоциальной,
общественно-политической,
официально-деловой
и
профессиональной сферами.
Для коммуникативного общения в указанных сферах необходимо
стилистически грамотно и в полной мере использовать лексикограмматические единицы данного уровня (понимать, объяснять, отвечать,
выражать мнение, передавать информацию, уметь логически завершать
мысль, оценивать, анализировать, подводить итоги).
Сертификат о владении казахским языком на уровне выше среднего –
показатель результата, приближающего уровень владения языком от уровня
выше среднего к высокому уровню (образец сертификата представлен в
приложении А).
Для достижения владения казахским языком на уровне выше среднего
(при условии владения казахским языком на среднем уровне) рекомендуется
не менее 100-120 учебных часов.
На данном уровне у пользователя языка должны формироваться
коммуникативные компетенции, соответствующие уровню выше среднего в
коммуникативных ситуациях повседневно-бытовой, социально-бытовой,
общественно-бытовой, общественно-политической, официально-деловой и
профессиональной сфер.
Пользователь языка должен:
- понимать, объяснять услышанную, увиденную, прослушанную
информацию; передавать, оценивать, анализировать, дополнять и
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резюмировать информацию; передавать логически завершенную мысль;
участвовать в диалоге в формате «вопрос-ответ», обмениваться мнениями;
- читать, понимать смысл и полностью пересказывать тексты,
предназначенные для уровня выше среднего; понимать тексты с конкретной
информацией повседневной, общественно-социальной и профессиональной
направленности с терминами и словесными оборотами, относящимися к
специальности, профессии; находить информацию, нужную для своей
специальности; определять проблему, указанную в тексте; объяснять,
описывать актуальные проблемы в своей профессиональной сфере; ясно и
обоснованно выражать свое мнение о путях их решения;
- составлять официально-деловые тексты, используя термины и их
сочетания, связанные со специальностью по темам уровня выше среднего;
- принимать участие в беседе соответственно данному уровню, сохраняя
стилистические особенности и грамотно употребляя грамматические формы,
лексические языковые единицы уровня выше среднего;
- понимать, пересказывать смысл официальных документов,
соответствующих уровню выше среднего; выполнять письменные работы
соответствующих данному уровню.
Слова и словосочетания уровня выше среднего составляют 3000-4000
языковых единиц.
Характеристика владения казахским языком на уровне выше среднего по
видам речевой деятельности представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика владения казахским языком
на уровне выше среднего

АУДИРОВАН
ИЕ
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Пользователь языка должен понимать речь на
определенные и общие темы данного уровня,
сказанную в обычном темпе с сохранением
литературных норм; вступать в беседу с носителями
языка без предварительной подготовки.
Пользователь языка должен понимать информацию и
сведения, полученные посредством информационнокоммуникационных технологий, связанные с его
профессией, работой, страноведением, а также лекции
и беседы на знакомые ему темы; участвовать в
диалогах на общественно-социальные, общественнополитические,
официально-деловые
темы
без
предварительной подготовки; частично принимать
участие в ходе беседы с участием нескольких человек
(полилог).
Пользователь языка должен хорошо понимать и
грамотно пересказывать лекции и беседы, связанные с

ЧТЕНИЕ

XXXIX

Продолжение таблицы 1
его профессией, страноведением и интересующими его
темами, воспринятые на слух посредством
информационно-коммуникационных технологий.
Пользователь языка должен хорошо понимать и
грамотно пересказывать лекции и беседы, связанные с
его профессией, страноведением и интересующими его
темами,
воспринятые
на
слух
посредством
информационно-коммуникационных технологий.
Пользователь языка должен относительно хорошо
понимать
сочетания
терминов,
устойчивые
словосочетания, пословицы и поговорки в аудиотекстах.
Пользователь языка должен читать, получать нужную
ему информацию; понимать общий смысл и грамотно
пересказывать его; подводить итоги материалов,
связанных с повседневной, общественно-социальной и
общественно-политической
сферами
(служебные
регулирующие письма, информационные рекламные
тексты,
официально-политическую
информацию;
тексты, касающиеся внутренней и внешней политики,
тексты, связанные со сферами образования, экономики,
хозяйственной и культурной сферами, с его
специальностью и профессией), текстов периодических
изданий по страноведению. Использовать словари,
справочные пособия для понимания некоторых
терминов и их сочетаний, устойчивых словосочетаний,
образных лексических оборотов, встречающихся в
тексте. Темп и способ чтения текста зависит от вида,
объема текста и общих требований.
Чтение с целью получения общего направления
Пользователь языка должен находить нужную
информацию в объемном тексте, охватывающем
лексические, грамматические единицы уровня выше
среднего; разбивать объемный текст на части и
собирать, дополнять, группировать, подводить итоги и
передавать смысл другому; выражать мнение по поводу
основной информации каждой части; полностью
оценивать содержание объемного текста.
Чтение с целью получения информации,
доказательств и обоснования
Пользователь языка должен находить в тексте основную
мысль, доказывающую определенную точку зрения;

Продолжение таблицы 1
хорошо
понимать
тексты
профессионального
содержания (инструкции, правила) с использованием
терминов узкой специализации.
Пользователь языка должен собирать информацию и
сведения, выражающие несколько точек зрения; уметь
ясно и четко составлять текст на основе содержания
событий; ясно и четко описывать интересующие его
проблемы;
письменно
выражать
мнение
о
художественных и документальных фильмах, коротких
жанрах художественной литературы. Пользователь языка
должен уметь писать тексты репродуктивного характера,
ПИСЬМО
эссе на интересующие его темы, а также служебные
письма
(протокол,
постановление,
справка,
объяснительная, расписка, доверенность, отчет, рапорт,
сопроводительное письмо) и письма личного характера.
Должен писать эссе на темы, соответствующие уровню
выше среднего и другие предложенные темы, сообщения
профессионально-делового
содержания;
короткое
сочинение, используя словари, справочные пособия,
связанное с коммуникативными ситуациями уровня выше
среднего.
Пользователь языка должен уметь принимать участие в
диалогах на знакомые и предложенные темы без
предварительной подготовки. Получение информации и
ответы во время беседы должно проходить быстро;
пользователь языка должен повествовать и объяснять
содержание прослушанной, прочитанной, увиденной
информации и сведений, логически завершая мысль;
понимать и объяснять прослушанные лекции на знакомые
ему темы, передавать свое эмоциональное состояние,
такое как удивление, радость, обида, зависть в вербальной
ГОВОРЕНИЕ
форме. В этом случае должен стараться сохранять
орфоэпические нормы, законы интонации, ударения
казахского языка. Должен устно передавать и
анализировать
содержание
самостоятельно
подготовленных письменных докладов, текстов на общие
профессиональные темы (например, свои статьи).
Пользователь языка в процессе говорения должен
употреблять термины, их обороты, образные лексические
обороты в соответствии с темой и ситуацией.
Пользователь языка во время разговора должен выражать
XL

Окончание таблицы 1
свое эмоциональное состояние, заинтересованность темой
в вербальной форме.
5 Содержание требований к владению казахским языком на уровне
выше среднего
5.1 Содержание коммуникативной компетенции
5.1.3 Речевые интенции
У пользователя языка на уровне выше среднего должны формироваться
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 достижения этой цели
пользователь языка должен грамотно, сохраняя литературные нормы,
употреблять лексические и грамматические языковые единицы уровня выше
среднего, касающиеся общественно-социальной, общественно-политической,
официально-деловой и профессиональной сфер общения.
Содержание интенций речевых актов уровня выше среднего дополняется
в соответствии с содержанием и характеристикой среднего уровня.
Интенции, направленные на участие в речевом акте и обмен
информацией с собеседником:
- участие в коммуникации (во всех ситуациях, связанных с повседневнобытовой, социально-бытовой, общественно-социальной, общественнополитической, официально-деловой и профессиональной сферами);
- формулы культуры речи, употребляемые для интенций, направленных
на обмен информацией: вариации приветствия/прощания и их лингвокультурные особенности; знакомство; извинение; пожелания; выражение
благодарности; выражение эмоций в соответствии с определенной ситуацией
и лингво-культурные особенности употребляемых вариантов.
- свободное участие в коммуникации и правильное употребление
лексико-грамматических единиц (в том числе, терминов, связанных со
специальностью, а также образные лексические обороты), связанных с
профессией, специальностью, должностью и службой.
Регулятивные интенции, направленные на коммуникативное
воздействие на собеседника:
Регулятивно-воздействующие формы для выражения своей позиции,
логичной аргументации своей точки зрения, действий, рассуждений и т.д. с
помощью
изложения
реплик
собеседнику,
участвующему
в
коммуникативном акте (одному человеку или нескольким людям, группе
людей) в ситуациях, связанных с социально-бытовой, общественноXLI

социальной,
общественно-политической,
официально-деловой
и
профессиональной сферами общения.
Оценочно-эмоциональные интенции (передача эмоционального
отношения и точки зрения, оценки действия, события, предмета, человека):
формы передачи настроения, оценки, необходимые для коммуникативного
общения в ситуациях, связанных с социально-бытовой, общественносоциальной,
общественно-политической,
официально-деловой
и
профессиональной сферами (указывание на преимущества/недостатки
действия, события или предмета; оценка положительных/отрицательных
действий; выражение интереса к прочитанной, услышанной, увиденной
информации;
прогнозирование,
подтверждение
или
отрицание
прогнозирования; оценка услышанных, прочитанных, увиденных сведений).
Коммуникативно-информационные
и
информационные
описательные интенции:
- пользователь языка должен давать описательную информацию, делать
выводы, приводить аргументы и доказательства по выполненным действиям
в сфере общественной жизни, профессиональной, официальной, социальнокультурной сферах;
- у пользователя языка должны формироваться необходимые для
данного уровня навыки (обмен мнениями, выражение мнения, подведение
итогов, повествование, пересказ, объяснение, доказательство, дополнение,
введение корректировок по информации и данным, которые знает
пользователь языка; описание события и персонажей, отбор основной и
дополнительной информации).
Формулы культуры речи, которые необходимо знать пользователю
языка, их варианты и лингво-культурные особенности:
- культура речи, употребляемая при знакомстве;
- культура речи, употребляемая при приветствии/прощании;
- культура речи, употребляемая при выражении благодарности,
пожеланий, извинений;
- культура речи, употребляемая при выражении просьбы;
- культура речи, употребляемая при выражении рекомендаций;
- культура речи, употребляемая при приглашении и поздравлениях;
- культура речи, употребляемая при выражении удивления,
неуверенности;
- культура речи, употребляемая при обращении внимания на себя или
реакции на пожелание;
- культура речи, употребляемая во время официально-делового
речевого акта.
5.1.4 Коммуникативные ситуации:
- общественные места, официальные учреждения и организации (сфера
обслуживания населения, средние и высшие учебные заведения,
государственные и негосударственные организации, официальные
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учреждения, министерства, ведомства);
- семейные и родственные отношения;
- официально-деловая и профессиональная сферы.
5.1.3 Тематика коммуникации:
- человек и его место в обществе (человек, его качества; образование,
культура, место современного человека в обществе);
- профессиональные компетенции (официальная характеристика коллег,
рекомендательное письмо; устное и письменное мнение, сообщение,
аннотация/реферат, справка научного и научно-массового содержания;
документы,
связанные
с
официальными
и
профессиональными
отношениями);
- человек и государство (политика государства, общественные деятели,
образование и наука, искусство и культура, экономика, хозяйство, экология,
глобализация и цивилизация, информационные технологии и т.д.);
- страноведение (страна, история, география, природа, население,
государство, общество и общественная жизнь, культура, наука).
5.1.5 Требования к видам речевой деятельности:
Требования к видам речевой деятельности на уровне выше среднего
отражены в таблице 2.
Таблица 2 - Требования к видам речевой деятельности
Аудирование
Пользователь языка должен понимать, пересказывать, дополнять оригиналы
текстов научно-массового содержания на политико-экономические,
политико-социальные, политико-культурные, профессиональные темы.
Должен хорошо понимать материалы об ежедневных событиях,
воспринятых на слух посредством информационно-коммуникационных
технологий, связанных с политико-экономической, политико-социальной,
политико-культурной и профессиональной сферами. Должен уметь
извлекать основную информацию из частей текста, разделенных по смыслу.
Пользователь языка должен участвовать в беседах на
знакомые ему темы в повседневной, общественной жизни,
профессиональной сферах; активно участвовать, продолжать
Диалог
мысль, выражать свое мнение, подводить итоги в ходе
беседы.
информация на актуальные темы, монологи, полилоги,
диалоги, официальные и неофициальные беседы, актуальные
социально-бытовой,
общественно-социальной,
Содержание в
общественно-политической,
официально-деловой
и
профессиональной сферах
20-25 реплик
Объем
200-220 слов в минуту
Скорость
речи
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Прослушивание 1 раз
Пользователь языка должен понимать содержание,
основную мысль, основную и вспомогательную
Монолог
информацию каждой части монолога на определенную
тему.
темы, актуальные для общения в социально-бытовой,
общественно-социальной,
общественно-политической,
Содержание
официально-деловой и профессиональной сферах
сообщение, описание, повествование и комбинированные
тексты.
Тексты
с
лексическо-грамматическом
материалом уровня выше среднего, оригиналы текстов и
отрывки
художественных,
публицистических
Вид текста
(документальных)
произведений
официальноинформационного, научно-массового содержания с
терминами и их сочетаниями, образными лексическими
оборотами
200-220 слов
Объем текста
Скорость речи 180-200 слогов в минуту
Прослушивание 1 раз
Объем
10-15%
незнакомых
слов
Чтение
Пользователь языка должен уметь читать тексты уровня выше среднего,
хорошо улавливать основную и дополнительную информацию
познавательного, ситуационного, профессионального содержания; понимать
основную идею и определять тему; отличать основные факты и
группировать особо важные факты; оценивать и подводить итоги по
содержанию информации.
ознакомительное чтение, исследовательское чтение
Вид чтения
оригиналы текстов разного объема официальноинформационного,
научно-массового
и
профессионального
содержания
с
элементами
официального/неофициального
описания,
повествования
и
рассуждения;
отрывки
Вид текста
документальных и художественно-публицистических,
художественных произведений; документы, связанные
с официальными и профессиональными отношениями;
диалоги,
полилоги
(на
основе
лексикограмматического материала уровня выше среднего).
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слов
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темы, актуальные для общения в социально-бытовой,
общественно-социальной,
общественно-политической,
культурно-социальной,
официально-деловой
и
профессиональной сферах
200-300 слов
10-15%

Письмо
Пользователь языка должен полностью излагать и дополнять воспринятую
на слух информацию в результате понимания основной идеи текста,
содержания его логических частей, выражения мнения и оценки, грамотного
употребления лексико-грамматического материала уровня выше среднего;
должен уметь писать короткую аннотацию по данной информации или
краткое
содержание
информации
супрессивными/компрессивными
методами; излагать свое мнение, давать оценку информации в письменном
виде; писать относительно сложные документы официально-деловой сферы
и связанные с его профессией и работой (годовой отчет, виды отчетов,
информационно-аналитические
справки,
рекомендательные письма,
предложения по конкретным вопросам); статьи и сообщения научномассового содержания и его тезисы.
комбинированные тексты, оригиналы текстов с
Вид текста
элементами повествования, описания и рассуждения
темы, актуальные для общения в социально-бытовой,
общественно-социальной,
общественно-политической,
официально-деловой и профессиональной сферах;
информация в виде монологов, полилогов, диалогов,
Содержание
официальных и неофициальных бесед, а также
информация
с
элементами
художественного
литературного стиля
200-220 слов
Объем текста
Прослушивание
Объем
незнакомых
слов
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Говорение

Диалог

Монолог

Объем речи
Вид текста
Объем текста

- пользователь языка должен свободно участвовать в
диалогах
в соответствии с темой ситуации и
коммуникативной целью, в беседах с несколькими
собеседниками или группой собеседников, сохраняя
характерные особенности структуры диалога и без
предварительной подготовки;
- во время беседы относительно быстро понимать
коммуникативную цель и реплики второй стороны и
представлять сведения и аргументы, употребляя реплики;
- должен уметь быть инициатором, модератором беседы
и подводить итоги.
- должен уметь составить полноценный монолог по
теме, соответствующей уровню выше среднего, с
элементами оценки, рассуждения, подведения итогов, а
также
может
повествовать
его
содержание,
расширяя/дополняя/сокращая его;
- монолог нового содержания с конкретными
коммуникативными задачами и намерениями на основе
прочитанного или прослушанного текста, выразить свою
точку зрения, оценку, мнение, эмоции к фактам,
событиям, действиям в тексте.
15-20 предложений
комбинированные тексты с элементами повествования,
описания, рассуждения; оригиналы текстов на
основе лексико-грамматического материала уровня выше
среднего, профессиональными терминами, образными
лексическими оборотами
200-220 слов

5.2 Содержание языковой компетенции
Языковые компетенции у пользователя языка на уровне выше среднего
должны формироваться за счет полного освоения лексико-грамматических,
фонетических единиц предыдущих уровней и употребления их без
предварительной подготовки с сохранением орфографических и
орфоэпических норм в конкретных коммуникативных ситуациях.
Содержание языковой компетенции по разделам фонетики,
словообразования, морфологии, синтаксиса и лексики указано в таблице 3.
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Таблица 3 - Содержание языковой компетенции по разделам
языкознания
Разделы
языкознания

Фонетика

Словообразование
и морфология

Содержание
Естесственные законы ритма, интонации и ударения
слов, словосочетаний, фраз, простых и сложных
предложений. Ассимиляция и его виды. Орфография:
правописание сложных слов (слитные слова, парные
слова, номенклатурные сложные наименования,
номенклатурные сочетания, сокращенные слова),
знаки препинания.
Состав слова
Корень слова. Сложные слова (слитные слова,
парные
слова,
номенклатурные
сложные
наименования,
номенклатурные
сочетания,
сокращенные слова). Знание, освоение и понимание
смысла
словообразующих
и
преобразующих
моделей; употребление в процессе реализации видов
речевой деятельности.
Имя существительное
лексико-семантические группы: конкретное
имя существительное, собирательное (животные,
родственники)
имя
существительное,
нарицательные/собственные
имена
существительные; сложные слова и номенклатурные
сочетания, сложные номенклатурные наименования
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілісі);
спряжение, склонение, склонение по лицам и
падежам
корня
слова,
сложных
слов,
номенклатурных сочетаний (отдельная и общая
притяжательная форма).
Субстантивация частей речи:
- причастие:
-ған/-ген (Жиналыста сөйлегендер
кімдер? Жұмысты уақытында орындағандарға
сыйақы берілді.);
- форма атын/-етін (Тағы да сөйлейтіндер бар ма?);
- имя прилагательное (Үлкенге құрмет, кішіге ізет.);
- местоимение (Ешкімге хабар берген жоқ.);
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- неопределенная форма глагола (ұйымдастыруға
болады, жоспарлауға қажет).
Именительный падеж
Значение слов и сложных слов в именительном
падеже:
- объект действия (ЕҚЫҰ – Еуропадағы беделді
ұйым);
а) акциональное значение (Мәдениет және спорт
министрлігі осы көшеде орналасқан);
ә) квалитативное значение (Білім және ғылым
министрлігі әдемі ғимараттың сегізінші қабатында).
Родительный падеж
- значение сравнения, усиления (қиынның қиыны,
жомарттың жомарты);
- естественная взаимосвязь между предметами и
явлениями (судың ағысы, күннің күркіреуі, аттың
жалы);
особенности
присоединения
аффиксов
к
номенклатурным сочетаниям (ТМД-ның; АҚШ-тың);
- нулевая форма окончания родительного падежа: в
ситуациях, когда уточнение не требуется (қазақ
халқы; балалар бақшасы, мектеп директоры, мекеме
басшысы); в номенклатурных сочетаниях (Абай
ескерткіші; Қазақстан Республикасы Үкіметінің
мәжілісі); при употреблении служебных имен
(терезенің алдында → терезе алдында);
- присоединение окончания родительного падежа к
субстантивированным словам (оқығанның пайдасы
көп; сөйлейтіндердің екеуі жиналысқа келмеді;
үлкеннің сөзін сыйлау керек).
Дательный падеж
- значение временного отрезка (үш күнге рұқсат
сұрады, алты айға жоспарлау, кешке дейін аяқтау);
- определительное значение (айтуға сөзі жоқ, барарға
жер жоқ);
- объектное значение (сөзге сараң, есепке жүйрік);
- присоединение окончания дательного падежа к
номенклатурным сочетаниям, сложным словам
(Айдос ҚазҰУ-ға оқуға түсті; ЖШС-ға жаңа бастық
келді; Білім және ғылым министрінің атына хат
жаздым).
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Продолжение таблицы 3
- присоединение окончания дательного падежа к
субстантивированным словам.
Винительный падеж
- объект действия (Жартыжылдық есепті ертеңге
дейін дайындаңыз);
- переход действия в объект (ол келетінін айтты).
Нулевая форма винительного падежа:
- в ситуациях, когда уточнение не требуется (Бір-екі
ауыз сөз айтты; Басшы жиналыста сөз сөйледі);
- в сочетаниях, означающих количество, объем
(Таңертең бір кесе сүт ішті, бір тілім нан жеді; Биыл
мол астық жинады; көп кітап оқыған; білім
жинақтаған);
- присоединение окончания винительного падежа к
номенклатурным сочетаниям, сложным словам
(«Хан шатырын» аралап көрдіңіз бе? Ол ұзақ жылдар
бойы Статистика агенттігін басқарған еді; Бұл
әріптесіміз ҚазҰПУ-ды үздік дипломмен бітірген);
- присоединение окончания винительного падежа к
субстантивированным
словам
(жиналысқа
қатыспайтынын айтты; оқуын жалғастырады).
Местный падеж
- принадлежность объекта (Кітап менде. Бұл
құжаттың көшірмесі – Сұлтанда);
- возрастные периоды человека (Отыз бесінде елге
танымал әнші болды);
- присоединение окончания местного падежа к
номенклатурным сочетаниям, сложным словам
(Қаржы министрлігінде жұмыс істейді; ҚазҰУ-да
оқып жүр).
Исходный падеж
- момент начала действия (көптен бері хабарласпау);
- сравнение объектных/субъектных отношений (Бұл
ғимарат мына үйден биіктеу; Ағамнан гөрі әпкем жиі
хабарласады; Сіз кезекте кімнен кейін тұрсыз?);
- причина действия (суықтан тоңу, қуаныштан
жылау, бақыттан бас айналу);
- объектное значение (бетінен сүйді, маңдайынан
сипады, арқасынан қақты);
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- описание признака и образа действия (шалқасынан
құлау, етбетімен жату, төтесінен жүру);

Продолжение таблицы 3
- присоединение окончания исходного падежа к
номенклатурным сочетаниям, сложным словам
(Қаржы министрлігінен нұсқау келіп түсті; ҚазҰУдан шақыру хат алды).
Творительный падеж
- прием, способ действия (құрметпен қарсы алды,
абыроймен атқарды, бар ынтасымен тыңдады);
- место осуществленияАтрибутивные,
действия (тасжолмен
жүрді,
Словосочетания.
объектные
тегіс жермен жүру;
словосочетания
(қымбат білезік, былтырғы жылы,
- цель действия
(бірпікірімен
оймен келу,
ұсыныспен
жауабын
айтты,
келісті,
оқуғабару);
түсті).
- присоединениесвязь
окончания
Синтаксическая
слов. творительного падежа к
номенклатурным сочетаниям, сложным словам (Біз
Қаржы
министрлігімен
ұдайы байланыста боламыз;
Виды простых
предложений
ҚазҰУ-мен
келісімшарт жасалды). вопросительные,
Повествовательные,
повелительные,
отрицательные
предложения;
Виды
имен
прилагательных:
качественные
(қоңыр,
Имя
нераспрастроненные,
распространенные
толық,
қиын), относительные
имена прилагательные.
прилагательное
предложения;
личные и безличные
предложения,
Сложные
имена
прилагательные.
Расположение
полные
и
неполные
предложения.
Члены
имени
прилагательного
в
предложении.
Степени
предложения. Однородные члены предложения.
Синтаксис
имен прилагательных. Сравнительная степень (үлкен
+Порядок
деу; жақсы
+ простом
рақ). Усилительная
степень (қыпслов в
предложении
қызыл,
биік). Состав
имен прилагательных:
Порядокөте
употребления
подлежащего
и сказуемого
одинарные
и
сложные
имена
прилагательные
(Мейрамбек еңбек демалысына шықты). Порядок
(жомарт,
атжақты,
кеңпейіл).
определяемыхабыройлы,
и определяющих
слов (Білімді
адамды
Субстантивация
имен
прилагательных
(Талаптыға
бәрі құрметтейді. Аружан бес жүз сексен үшінші
нұр
жауар;
Үлкендер
отырады;
Білімдінің
пойызға
отырды.
Біздіңтөрге
қаланың
сыртында
қалың
жолы
ашық.
Жақсыдан
үлгі
алу
керек).
Способ
орман бар).
адъективации
қабаған).
Расположение(ұшқыр,
слов, обозначающих
образ действия,
качество действия.
Имя числительное Имя числительное и его лексико-семантические
группы:
количественные,
порядковые
Вид логических
и смысловых отношений
в
собирательные,
разделительные
имя
числительное;
простых предложениях:
приблизительные,
дробное
числительное
- значение сообщения
(мен жұмыс
істеймін); (үштен
екісі,
оннан
бірі). Сложные
имена числительные
- значение
получения
информации;
(тоғыз
жүзприказа,
тоқсан сегіз;
бір требований;
мың тоғыз жүз алпыс
- значение
указаний,
сегізінші
жыл). отношение
Сочетание (келгенің
имени числительного
- предикативное
жақсы болды);с
именем
существительным:
жыл; жауапты
жиырма
- объективное
отношение жиырма
(Тапсырманы
бірінші
ғасыр.
Примечание:
склонение
и
орындайды);
притяжательная
формаотношение
имени числительного
при
- определительное
(Алтын сағат
употреблении
в роли имени существительного: 6сыйлады);
ның шамасында кездесейік; 6-ға дейін; сағат 6-ны
көрсетіп тұр; сағат 6-дан кейін; Балам биыл жиырма
бес+ке келеді; Мен биыл қырық+та+мын.
L
Слова, означающие численность по лексикосемантическим свойствам: жалғыз, біреу, жарты,
жарым, егіз, қос, сыңар, ширек. Народные меры
измерения: қарыс, сүйем, елі, құлаш, таяқ тастам

Окончание таблицы 3
- пространственное отношение (Ержанның кабинеті
төртінші қабатта орналасқан);
- временное отношение (Түсте келгенде, қонақтар
күтіп отыр);
- причинное отношение (Тұман болғандықтан, ұшақ
ұшпады).
Сложные
предложения

Сложносочиненное предложение и его виды.
Сложноподчиненные предложения и его виды.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
времени. Союзы, употребляемые в сложных
предложениях. Ритм голоса при произношении
сложных предложений.

Прямая речь

Прямая речь Косвенная речь. Способы обращения
прямой речи в косвенную.
Слова,
термины,
профессиональные
слова,
устойчивые словосочетания, синонимы, антонимы,
омонимы, однородные и неоднородные слова,
топонимы, употребляемые в социально-бытовой,
социально-культурной, общественно-политической,
общественно-культурной сферах.
Лексический минимум уровня выше среднего
составляет 3000-4000 языковых единиц. Часть этих
слов – слова, означающие наименование предмета
(30%), слова, означающие действие предмета (30%) и
слова, означающие образ предмета и действия –
наречия, имя прилагательное (30%), остальная часть
– местоимения, вспомогательные и служебные слова,
употребляемые вместо имен существительных, имен
прилагательных и имен числительных.

Лексика

LI

Приложение А
(информационное)
Образец сертификата
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Приложение Б
(информационное)
Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых
рекомендовано владение государственным языком на уровне выше
среднего в соответствии с квалификационными требованиями
Б.1 Государственные служащие:
1) государственные служащие категорий А-2, B-3, B-4, C-2, C-3, C-4, CO-1, C-O-2, C-O-3, C-O-4, C-R-1, C-R-2, C-R-3, D-2, D-3, D-O-1, D-O-2, D-O3, E-2, E-3, E-R-2, C-TK-2, C-TK-3, C-TKO-4, C-TKO-5; руководители и их
заместители транспортных департаментов, управлений различных уровней
(республиканский, областной, городской); руководители и их заместители
межрайонных управлений комитета транспортного контроля; руководители и
их заместители департаментов, управлений уполномоченных органов сферы
охраны окружающей среды; руководители, исполняющие функцию охраны
окружающей среды и устойчивого развития; руководители и их заместители
департаментов, управлений туризма и спорта различных уровней (областной,
районный, городской); руководители и их заместители департаментов,
управлений сферы энергетики, атомной энергетики и минеральных ресурсов;
2) правоохранительные органы:
служащие правоохранительных органов категорий C-FP-6, C-FP-5, C-FP4, C-FP-3, C-FP-2, C-FPO-6, C-FPO-5, C-FPO-4, C-FPO-3, C-FPO-2, C-FPU-5,
C-FPU-4, C-FPU-3;
заместитель председателя комитета правовой статистики и специального
учета; главный помощник по особым поручениям Генерального прокурора,
главный помощник Генерального прокурора; заместитель начальника
департамента Генеральной прокуратуры; руководители Управления
безопасности; руководители Управления правовой статистики и
специального учета; первый заместитель областного прокурора;
руководитель и его заместитель регионального органа Комитета правовой
статистики и специального учета; прокуроры больших городов и районов;
советник, помощник Генерального прокурора; заместитель руководителя
управления Генеральной прокуратуры; начальник отдела, начальник отдела
комитета правовой статистики и специального учета; старший прокурор
управления, отдела Генеральной прокуратуры; прокурор управления,
старший прокурор комитета правовой статистики и специального учета;
прокурор управления отдела комитета правовой статистики и специального
учета; руководитель управления областной прокуратуры; заместитель
руководителя управления; начальник отдела самостоятельной работы
областной прокуратуры; руководитель отделения регионального органа
комитета правовой статистики и специального учета; старший помощник
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областного прокурора; городские, районные прокуроры, заместители
прокуроров больших городов и районов;
руководители и их заместители департаментов внутренних дел;
руководители и их заместители органов внутренних дел различных уровней
(областной, городской, районный); руководители и их заместители отделов
миграционной полиции; руководители и их заместители структурных
подразделений департаментов внутренних дел всех уровней; руководители и
их заместители ведомственных организаций управления дорожной полиции;
руководители и их заместители временных изоляторов различных уровней;
руководители и их заместители начальной подготовки слушателей;
руководители и их заместители департаментов, управлений комитета
уголовно-исполнительной системы; руководители и их заместители отделов
приема-передачи; руководители и их заместители следственных изоляторов
различных уровней, руководители и их заместители госпиталей органов
внутренних дел, а также руководители, начальники и их заместители органов
внутренних дел, связанных с управлением, кадровым обеспечением,
подготовкой проектов поручений и решений;
начальники, директоры и их заместители всех структурных отделений,
районных органов и подведомственных организаций Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан (комитет, департамент,
государственное учреждение, штаб, республиканское государственное
предприятие); начальники управлений пожарных отделений и руководители,
начальники и их заместители в сфере обороны, должность которых связана
связанные с управлением, общим кадровым обеспечением, подготовкой
проектов поручений и решений.
Б.2 Военнослужащие:
1) Старший офицерский состав Вооруженных сил Республики Казахстан
и других войск и военных структур:
старший офицерский состав и служащие руководящих должностей
Министерства обороны Республики Казахстан и руководства Штаба,
департаментов Комитета, главного управления, управления, видов и типов
главного руководства, регионального руководства Вооруженных сил
Республики Казахстан, всех государственных учреждений при Министерстве
обороны, Департаментов по делам обороны (управления, отделы), высших
военных учебных заведений, служащие Вооруженных сил Республики
Казахстан;
2) военнослужащие органов национальной безопасности Республики
Казахстан категорий C-NSA-4, C-NSA-5, C-NSA-6, C-NSB-5 C-NSB-6, CNSB-7, C-NSB-8, C-NSC-5, C-NSC-7, C-NSE-5, C-NSE-6, C-NSE-7, C-NSE-8,
C-NSD-5, C-NSD-6, C-NSD-7, C-NSD-8, C-NSD-9, C-NSD-10, C-NSF-5, CNSF-6, C-NSF-7, C-NSF-8, C-NSF-9, C-NSG-5, C-NSG-6, C-NSG-7, C-NSG-8,
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C-NSG-9, C-NSG-10;
3) заместитель руководителя Главного штаба, руководители управлений
и их заместители; главный сержант, начальники и офицеры, командиры и их
заместители, отделов, отделений, служб, офицеры управлений (состав),
сержант состава и военнослужащие, должность которых связана с
управлением, общим кадровым обеспечением, подготовкой проектов
поручений и решений, Комитета внутренних войск органов внутренних дел
Республики Казахстан;
4) руководители военных отделов (управление, штаб) Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.
Б.3 Гражданские служащие:
1) гражданские служащие и руководители и их заместители категорий
G-4, G-5, G-6, G-7, должность которых связана с управлением, общим
кадровым обеспечением, подготовкой проектов поручений и решений:
деканы факультетов и их заместители, заведующие кафедрой, доценты,
преподаватели кафедр высших учебных заведений, проводящие лекции или
практические занятия на казахском языке; директоры школ (лицеев,
гимназий, колледжей) и их заместители; методисты, инспекторы научноисследовательских институтов, институтов повышения квалификации;
инспекторы, ведущие и главные специалисты структурных подразделений
сферы образования и науки; руководители и их заместители центров
временного
содержания,
адаптирования
и
перевоспитания
несовершеннолетних;
заведующие
отделом
всех
структурных
отделений
сферы
здравоохранения, медицины, фармацевтики, санитарно-эпидемиологической
сферы; заместители руководителей организаций сферы здравоохранения
различных уровней; заместители руководителей, главные врачи домов
престарелых, учреждений для ветеранов войны и труда; заместители
руководителей,
главные
врачи
центров
клиническо-лабораторной
диагностики; заместители руководителей, главные врачи отделов общих
клинических
исследований,
клинической
биохимии,
гематологии,
коагулогии, цитологии, генетики, молекулярной биологии, бактериологии,
иммунологии, изосерологии, вирусологии, микрологии, паразитологии,
токсикологии; заместители руководителей, главные врачи военномедицинских,
судебно-психиатрических,
судебно-наркологических,
социально-медицинских центров; главные врачи поликлиник, больниц,
медицинских центров, медицинских пунктов различных уровней;
руководители и их заместители в сфере культуры, связанные с общим
кадровым обеспечением, подготовкой проектов поручений и решений,
должность
которых
связана
с
управлением,
государственных
республиканских, областных, районных театров, музеев, кинотеатров,
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театрально-концертных организаций;
руководители и их заместители областных, городских, районных
департаментов, управлений телефонных линий, почты, информационных
технологий и связи, дикторы, журналисты, ведущие программ; спортивные
комментаторы, репортеры организаций телерадиовещания различного
уровня; корреспонденты, журналисты, репортеры средств массовой
информации на казахском языке различного уровня; руководители филиалов,
секторов центров обслуживания населения различных уровней (городской,
областной, районный);
руководители и их заместители аккредитованных и лицензированных
организаций выполнения работ и оказания услуг в сфере охраны
окружающей среды уполномоченных органов в сфере охраны окружающей
среды;
руководители и их заместители спортивных школ, центров олимпийской
подготовки, руководители стадионов и дворцов спорта;
руководители и их заместители электростанций и атомного
производства; руководители и их заместители шахт, карьеров, лабораторий,
рудников, комбинатов обогащения руд по производству полезных
ископаемых и минеральных ресурсов.
Б.4 Сотрудники иных сфер:
1) директоры и их заместители управлений, филиалов, департаментов
государственных холдингов, национальных компаний, государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения, акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, тридцать
пять и более процентов акций, которых являются государственными;

2) руководители и их заместители банков второго уровня и их филиалов,
фондовых бирж, аудиторских и страховых компаний;
3) члены Палаты адвокатов, члены Палаты нотариусов;
4) руководители и их заместители, гиды и гиды-переводчики высокой
категории туристических компаний международного уровня;
5) руководители различных организаций сферы туризма – домов отдыха,
гостиниц и ресторанов;
6) руководители и их заместители крестьянских хозяйств;
7) руководители структурных подразделений политических партий;
8) руководители и их заместители субъектов индивидуального
предпринимательства, связанных с обслуживанием населения.
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