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Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу  

нұсқаулығы 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Ұлттық бірыңғай тестілеуді (бұдан әрі - ҰБТ) ұйымдастыру және өткізу 

келесі кезеңдерді қамтиды: 

1) ҰБТ өткізу пункті деректер базасын  (бұдан әрі – ҰБТӨП базасы» ДБ) 

қалыптастыру;  

2) ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау; 

3) тестілеу өткізуге дайындық;  

4) тестілеуді өткізу; 

5) апелляция өткізу; 

6) сертификаттарды және таңдалған бейіндік пәндердің комбинациясына 

сәйкес ақпараттық парақтарды (бұдан әрі – ақпараттық парақтар) басып шығару 

және тарату; 

7) жұмыс бойынша есеп дайындау. 

2. Осы нұсқаулық ҰБТ-ны ұйымдастыру және өткізу бойынша төменде 

аталғандардың іс-әрекеттері мен негізгі функцияларын анықтайды: 

1) «Ұлттық тестілеу орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорнының (бұдан әрі – ҰТО); 

2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық 

тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

филиалының (бұдан әрі – ҰТО филиалы) немесе ҰБТӨП басшысының (бұдан 

әрі – ҰБТӨП басшысы); 

3) ҰТО филиалының сарапшысының (ҰБТӨП) (бұдан әрі – ҰБТӨП 

сарапшысы); 

4) базалық жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) жауапты 

хатшысының;   

5) желілік ЖОО-лардың жауапты хатшысының;  

6) мемлекеттік комиссияның; 

7) желілік ЖОО-лардың техникалық хатшыларының;  

8) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – 

Министрлік) өкілінің;   

9) Министрлік өкілдері тобының жетекшісінің; 

10) Министрлік программисінің; 
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11) аппеляциялық комиссия төрағасының; 

12) ҰБТӨП-те техникалық құралдардың үздіксіз жұмыс істеуін 

бақылауды жүзеге асыратын техникалық қызметкердің (бұдан әрі – техникалық 

қызметкер); 

13) аудитория кезекшісінің (бұдан әрі – кезекші); 

14) ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитеті және аумақтық Білім саласында сапаны қамтамасыз ету 

департаментерінің қызметкерлері қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің; 

15) 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы статегиясы бойынша сыртқы талдау және іске асыруды 

бағалау Арнайы мониторинг тобының мүшелері қатарынан болатын 

Министрлік өкілерінің (бұдан әрі – АМТ).  

ҰБТ-ны ұйымдастыру және өткізу бойынша жоғарыда көрсетілген 

тұлғалар өз қызметінде 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы», 2002 жылғы 8 

тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», 1999 

жылғы 15 наурыздағы «Мемлекеттік құпиялар туралы», 2015 жылғы 18 

қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген Жоғары 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 

оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар), 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 

мамырдағы № 204 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу 

қағидалары (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімі 15173 

нөмірмен тіркелген) (бұдан әрі – Қағидалар), осы Нұсқаулықты басшылыққа 

алады. 

Бұл Нұсқаулықта сондай-ақ тестілеудің әрбір кезеңінде карантин 

жағдайында медициналық-санитарлық шаралардың сақтау бойынша талаптар 

ұсынылған.  

 

2. ҰБТ-ны ұйымдастыру және өткізу 

 

Тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жұмыстары барлық тестілеу 

қатысушыларының: Министрлік, Жоғары және жоғары орнынан кейінгі білім 

департаменті (бұдан әрі - ЖЖОКБД), ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында 

сапаны қамтамасыз ету комитеті (бұдан әрі – ҚР БҒМ БҒССҚК), аумақтық 

Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті (бұдан әрі – ҚР БҒМ 

БҒССҚК БССҚД), 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы статегиясы бойынша сыртқы талдау және іске 

асыруды бағалау Арнайы мониторинг тобы (бұдан әрі – АМТ), Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті департаменті (бұдан әрі - ҰҚКД), ҰТО, ҰБТӨП 

басшылары мен сарапшылары, базалық және желілік ЖОО-ның жауапты 

хатшылары, базалық және желілік ЖОО-ның техникалық хатшылары, 

Министрлік өкілдері мен программистері, техникалық қызметкерлер, 

Республикалық аппеляциялық комиссия (бұдан әрі – РАК) төрағасы мен 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z150
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000349_#z169
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мүшелері және ҰБТӨП-тегі аппеляциялық комиссия, мемлекеттік комиссия, 

аудитория кезекшісінің бірлескен қызметін қарастырады. 

3. ҰТО Министрлік өкілдеріне, техникалық қызметкерлеріне, Министрлік 

программистеріне, апелляциялық комиссия төрағаларына, БССҚД 

қызмепткерлеріне ҰБТ өткізу технологиясы бойынша оқыту семинарларын 

өткізеді. 

4. ҰТО тестілеу процедурасындағы өзгерістерге және толықтырударға 

сәйкес келесі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді және бейімдейді: 

 «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыруға арналған ҰБТӨП-пен 

толтырылатын «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасы. 

 «ҰБТӨП базасы» ДБ 11(12)-сыныптардың қорытынды аттестаттациясын 

(ҚА), орта білімдегі оқу жетістіктерін сырттай бағалауды (ОЖСБ ОБ) және 

ҰБТ-ны ұйымдастыруда пайдаланылады. 

 «ҰБТӨП базасы» ДБ ҰБТӨП пен оның қызметкерлері туралы, ҰБТӨП-

тің аудиториялық қоры және оның техникалық құралдармен жабдықталуы, 

ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдары мен компьютерлері туралы, 

мектептердің ҰБТӨП-ке дейінгі және облыстық/аудандық орталыққа дейінгі 

қашықтығы туралы, оқыту тілі, орта білім беру оқушыларының контингенті 

туралы, оқытылатын шет тілдері туралы мәліметтерді жинау және көрсету үшін 

қызмет етеді. 

 «ҰБТ өтінішін қабылдау» web-қосымшасы ҰБТӨП пен желілік ЖОО-

лармен толтырылады және ҰБТ-ға қатысқысы келетін тестіленушілердің жеке 

деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымы туралы деректер, тест 

тапсыру тілі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), қысқартылған 

оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары тобының коды мен 

атауы) жинау және осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына және Қағидалардың 6-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша ҰБТ-ға қатысуға өтініштерді қабылдау 

туралы анықтама мен рұқсаттама беру, тестіленушілерді осы Нұсқаулықтың 2-

қосымшасындағы нысанға сәйкес аудиторияларға бөлу үшін қызмет етеді; 

«Сканерді тексеру» АЖО-сы сканердің жұмыс істеуін тексеру 

мақсатында жауап парағының сынама түрін сканерлейді; 

«Министрлік программисі» АЖО-сы тестілеу нәтижелерін өңдеуге, 

апелляцияға берілген өтініштерді және олардың шешімін енгізуге, осы 

Нұсқаулықтың 3, 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша апелляцияны 

есепке алғандағы және алмағандағы емтихан ведомостарын шығару үшін 

қызмет етеді. 

5. ҰБТӨП сілтеме бойынша «ҰБТӨП базасы» веб-қосымшасына 

тіркеледі және осы Нұсқаулықтың 15-тарауына сәйкес «ҰБТӨП базасы» ДБ 

толтырады. 

6. ҰБТӨП немесе желілік ЖОО сілтеме бойынша «ҰБТ өтініштерін 

қабылдау» веб-қосымшасына тіркеледі және ҰБТӨП басшысы немесе ЖОО-

ның қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы тестілеуге өтініштерді 

қабылдау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. 
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7. Тестіленушілер ҰБТ-ға қатысу үшін өтініш береді. Өтініш беру 

мерзімі, өтініш нысаны, өтініш беру үшін құжаттар тізімі Қағидалардың 4, 5, 6, 

7, 8, 9-тармақтарына сәйкес анықталған. 

8. Қағидаларда белгіленген тәртіпке қосымша ҰБТ-ға өтініш берудегі 

құжаттардың санын азайту және рәсімді оңтайландыру үшін күнтізбелік жылғы 

орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11(12)-сынып оқушыларынан талап 

етілмейді: 

- өзі білім алатын орта білім беру ұйымының анықтамасы (он алты жасқа 

толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ, «туу туралы» 

куәлігімен келетін адамдарды есепке алмағанда); 

- тестілеуге қатысу үшін ақы төленгендігі туралы түбіртек. 

Жеке басын куәландыратын құжаты бар оқушылар сандық 

сәйкестендіруге суреті мен құжатын жүктей отырып тіркелу арқылы  

электрондық рұқсаттама алады және «Face ID» арқылы тексеруден өтеді. 

9. 11(12)-сынып білім алушыларынан өтініштерді қабылдауды ҰБТӨП,  

өткен жылдардағы орта білім беру ұйымдарының бітірушілерінен, техникалық 

және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

бітірушілерінен, шетелде халықаралық оқушылар алмасу желісі бойынша 

оқыған орта білім беру ұйымдарының бітірушілерінен, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдардан, 

сондай-ақ бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін күндізгі оқу нысаны 

бойынша ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылданған және 

шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы 

бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға 

ниет білдірген тұлғалардан желілік жоғары оқу орындары қабылдайды. 

10. ҰБТ-ға өтініш қабылдау және маусым-шілде айларында өткізілетін 

тестілеу мәліметтері бойынша «Талапкер» ДБ құрылады. «Талапкер» ДБ «Білім 

беру грантын тағайындау бойынша конкурсқа» өтініш қабылдау аяқталған соң 

деректермен толықтырылады.  

11. Күнделікті ҰТО-да сағат 16.00-ге дейін республика бойынша 

тестілеуге өтініштер қабылдау барысы туралы статистикалық мәліметтер 

қалыптастырылады. 

12. Қағидада белгіленген мерзімде жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-

ге дейін ҰБТӨП-те немесе желілік ЖОО-да «ҰБТ-ға өтініш қабылдау» web-

қосымшасын жабу жүргізіледі. 

13. Ақылы өткізілетін тестілеуге өтініштерді қабылдау жабылғаннан 

кейін тестіленушілердің жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы ақы төленгендігі 

туралы мәліметтер тексеріледі (маусым-шілдедегі ҰБТ-ға қатысатын ағымдағы 

жылғы мектеп бітірушілерінен басқа), тестіленушілерді аудиториялар бойынша 

бөлу жүргізіледі, тестілеуге рұқсаттамалар басылады, олар ҰБТӨП-те немесе 

желілік ЖОО-да ресімделеді және осы Нұсқаулықтың 5-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша рұқсаттамаларды беру тізілімдері арқылы тестіленушіге 

беріледі. 

14. Қағидада белгіленген мерзімде барлық қатысушыларымен бірге ҰБТ 

өткізіледі. Тестілеу басталар алдында ғимараттың, аудиториялардың тестілеуге 
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дайындығы тексеріледі және осы Нұсқаулықтың 6 және 7-қосымшаларына 

сәйкес нысандар бойынша тиісті актілер жасалады. 

15. Тестілеу өткізілгеннен кейін нәтижелерді өңдеу, осы Нұсқаулықтың 8, 

9-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша дұрыс жауаптар коды және 

апелляцияны есепке алмағандағы ҰБТ емтихан ведомосы ілінеді. 

16.  Апелляцияға өтініштерді қабылдау Қағидалардың 68, 69, 70, 71-

тармақтарына және осы Нұсқаулықтың 34-тарауына сәйкес жүргізіледі.  

17.  Апелляция аяқталғаннан кейін апелляцияны есепке алғандағы ҰБТ 

емтихан ведомосы беріледі. 

18.  Күнделікті ҰБТ өткізу кезінде мәліметтерді ҰТО-ға 

телекоммуникациялық желі арқылы жіберу жүзеге асырылады. 

19.  Министрлік өкілдері атқарған жұмыстары жөнінде есептерін қағаз 

және электрондық тасымалдағышта осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша ҰТО-ға тапсырады.  

 

3. ҰТО функциясы 
 

20.  «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру кезеңдері: 

1) «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру бойынша ҰБТӨП басшысы мен 

сарапшыларын қажетті құжаттармен қамтамасыз ету;   

2) «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру бойынша веб-қосымшаларды 

әзірлеу, алып жүру. 

3) «ҰБТӨП базасы» ДБ-ның қорытынды статистикалық деректерін жинау 

және қалыптастыру. 

21. ҰБТ-ға өтініш қабылдау кезеңдері: 

1) ҰБТ-ға өтініш қабылдауды қалыптастыру үшін ҰБТӨП пен желілік 

жоғары оқу орындарын қамтамасыз ету қажет: 

- бағдарламалық web-қосымшасымен және нұсқаулықтармен; 

- нормативтік құжаттармен, ақпараттық анықтамалықпен, жадынамамен; 

- ағымдағы жылғы 11(12)-сынып білім алушыларын анықтау үшін ДБ 

сайтының сілтемесімен; 

- ҰБТ материалдарымен жұмыс істеу, апелляцияға өтініштер беру және 

қарау рәсімі бойынша жадынамалармен (бұдан әрі - жадынамалар). 

2) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу және алып жүру; 

3) ҰБТӨП-те және желілік ЖОО-да өтініштерді қабылдау процесін 

бақылау; 

4) ҰБТ-ға қатысатын тестіленушілердің саны туралы күнделікті 

статистикалық деректерді жинау және қалыптастыру; 

5) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасын жабуды ұйымдастыру; 

6) тестіленушілерді аудиториялар бойынша бөлуді ұйымдастыру; 

7) тестілеу материалдарының таралымын анықтау және тестілеу 

күндерінің кестесін жасау, тестілеу материалдарын жіберу; 

8) ДБ бойынша ақы төлемдеріне тексеру жүргізу (маусым-шілдедегі ҰБТ-

ға ағымдағы жылғы түлектер тегін қатысады). 
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22. Тестілеу өткізуге дайындық кезеңдері: 

1) Министрлік өкілдері мен программистерінің, техникалық 

қызметкерлердің, апелляциялық комиссия төрағаларының ДБ құру; 

2) Министрлікпен бірлесіп, ҰБТ-ны ұйымдастыру және өткізу жөнінде 

Министрлік өкілдері мен программистерін, техникалық қызметкерлерді, 

апелляциялық комиссия төрағаларын оқытуды ұйымдастыру және өткізу; 

3) тестілеу материалдарын дайындау және ҰҚКД-ға (ҰБТ-ны күнтізбелік 

жылдың маусым-шілде айларында өткізу кезінде) немесе ҰБТӨП-ке жіберу; 

4) Министрлік өкілдері мен программистерін, техникалық қызметшілерді, 

апелляциялық комиссия төрағаларын нормативтік құқықтық актілермен, 

«Министрлік программисі», «Сканерді тексеру» АЖО-лары 

бағдарламаларымен қамтамасыз ету;  

5)  Министрлік өкілдері мен программистерін, техникалық 

қызметкерлерді, апелляциялық комиссия төрағаларын ҰБТӨП-ке немесе 

базалық ЖОО-на жіберу; 

23. Тестілеуді өткізу кезеңдері: 

1) ҰБТ-ның өткізілуін бақылау;  

2) нұсқалар файлы мен дұрыс жауаптар кодын қалыптастыру және 

телекоммуникациялық желі арқылы ҰБТӨП-ке немесе базалық ЖОО-на 

жіберу; 

3) дұрыс жауаптар кодын ашуға арналған парольдарды беру; 

4) телекоммуникациялық желі арқылы апелляцияны есепке алмағандағы 

статистикалық деректерді жинау. 

24. Апелляция өткізу кезеңдері: 

1) РАК жұмысы үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

2) телекоммуникациялық желі арқылы апелляциялық комиссиялардан 

РАК-қа өтініштерді қабылдау; 

3) телекоммуникациялық желі арқылы РАК шешімдерін ҰБТӨП-ке 

немесе базалық ЖОО-ларға жіберу;  

4) телекоммуникациялық желі арқылы апелляцияны есепке алғандағы 

статистикалық деректерді жинау. 

25. Ақпараттық парақтарды және тестілеу нәтижелерін беру кезеңдері: 

1) ҰБТӨП-ке білім беру бағдарламалары топтарына сәйкес ақпараттық 

парақтарды беру; 

2) телекоммуникациялық желі арқылы ҰБТӨП-тен немесе базалық ЖОО-

лардан тестілеудің қорытынды файлын алу; 

3) тестілеу нәтижелерін сайтқа ілу; 

4) сайтта электрондық сертификатты ілу (тестілеудің барлық лектері 

аяқталған соң); 

5) ЖОО-ларға тестілеу нәтижелерін көруге мүмкіндік беру. 

26. Тестілеу материалдарын жинау және ҰБТ қорытындысы бойынша 

Министрлік өкілдерінің есептеріне талдау жасау. 

27. Қағидалардың 33-тармағына сәйкес ҰБТ аяқталғаннан кейін  

күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін ҰТО тестілеу кезіндегі бейнебақылау 

жазбаларын талдауды жүзеге асырады. 
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4. ҰБТӨП басшысының функциялары 
 

28. «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру кезеңдері: 

1) ҰБТӨП-тің техникалық жабдықтарының жұмысқа жарамдылығын 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

2) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына тіркелу; 

3) ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдарының «ҰБТӨП базасы» web-

қосымшасына тіркелуін бақылау; 

4) «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыруда ақпараттардың енгізілуін 

бақылау;  

5) жергілікті білім беруді басқару органымен немесе базасында ҰБТӨП 

орналасқан жоғары оқу орны басшыларымен және ҰТО-мен аудиториялық 

қорды, ҰБТӨП-тің техникалық құралдарын жоспарлау және келісу;  

6) жергілікті білім беруді басқару органымен «ҰБТӨП базасы» ДБ шығыс 

нысандарын бекіту; 

7) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасын жабуды ұйымдастыру. 

29. ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау кезеңдері: 

1) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына тіркелуді 

ұйымдастыру; 

2) тестіленушілерді Digital ID жүйесінде тіркелу сұрақтары бойынша 

оқыту және алып жүру; 

3) 11(12)-сынып оқушыларын жадынамалармен қамтамасыз ету; 

4) ақпараттық стендтер дайындау; 

5) ағымдағы жылғы 11(12)-сынып білім алушыларының деректерін 

сілтеме арқылы сайттан анықтау; 

6) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына мектеп 

оқушыларының деректерін енгізуді ұйымдастыру; 

7) тіркеу туралы анықтама беруді ұйымдастыру; 

8) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы жабуды ұйымдастыру; 

9) ақылы тестілеуде ҰТО-дан алынған тестіленушілердің төлем 

мәліметтерімен жұмысты ұйымдастыру; 

10) рұқсаттамаларды беруді ұйымдастыру; 

11) отырғызу орындарында калкуляторларды бекіту. 

30. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңдері: 

1) лек бөлінісінде аудиториялар бойынша папкаларды дайындау. 

Папкалар тестіленушілерді аудиториялар бойынша кіргізуді ұйымдастыруда 

қолданылады. Папкада: осы аудиторияға бөлінген тестіленушілердің 

рұқсаттама түбіртектері мен аудиториялық тізімі болады.  

Ескерту:  

- күнтізбектік жылғы қаңтар, наурыз, маусым-шілде және тамыз 

айларында  өткізілетін ҰБТ-да ҰБТӨП базалық ЖОО-дан тестіленушілердің 

рұқсаттама түбіртектерін, тестіленушілердің деректеріне өзгеріс енгізу 

журналын (бар болған жағдайда) қабылдайды, базалық ЖОО өз кезегінде бұл 

құжаттарды өздерінің желілік ЖОО-ларынан қабылдайды; 
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- сандық сәйкестендіру арқылы  тіркелген және электрондық рұқсаттама 

алған тестіленушілердің рұқсаттама түбіртектері болмайды. 

2) аудиторияларды тестілеуге дайындау. Әрбір аудитория аудиториялық 

қор бойынша осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

нөмірленеді (01,02,03,...). Дәліздерде аудиторияға бағыттау белгілері қойылады. 

Аудиториядағы отырғызу орындары аудиториялық қорда көрсетілген схема 

бойынша осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес нөмірленеді; 

3) осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасына сәйкес тестіленушілердің 

деректеріне өзгерістер енгізу журналын Министрлік программисіне беруді 

ұйымдастыру. 

31. Тестілеуді өткізу кезеңдері: 

1) тестіленушілерді жинап және аудиторияларға бөліп кіргізуге арналған 

сыртқы есіктің алдындағы тәртіпті ұйымдастыру, қадағалау және бақылау; 

2) тестіленушілерді аудиторияларға алып жүруді ұйымдастыру; 

3) статистикалық мәліметтерді телекоммуникациялық желі арқылы 

жіберуді ұйымдастыру; 

4) ұялы байланыс сигналдарын өшіретін құралдардың, бейнебақылау 

құралдарының, онлайн-трансляция құралдарының жұмысын, электр 

энергиясының болуын тексеру. Мәселелер туындаған жағдайда дереу ҰТО-ға 

хабар беріп, Министрлік өкілдері тобының жетекшісімен бірлесіп, ақауларды 

жою бойынша жұмыс жүргізу; 

5) дәліздерді және әжетханаларды (туалет) бөгде адамдарға, тыйым 

салынған заттарға тексеру. Табылған жағдайда, дереу ҰТО-ға және Министрлік 

өкілдеріне хабар беру. 

32. Ақпараттық парақтарды басып шығару кезеңі:  

1) ақпараттық парақтарды басып шығаруды ұйымдастыру.  

33. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі: 

1) Министрлік өкілдерімен бірлесіп акт жасай отырып, ҰБТ-ның 

пайдаланылған кітапшаларын жоюды ұйымдастыру. Акттің түпнұсқасын ҰТО-

ға Министрлік өкілінен беріп жіберу; 

2) ҰТО-ға пайдаланылмаған кітапшалардың жеткізілуін ұйымдастыру 

және бақылау;  

3) ҰБТ-ны ұйымдастыру мен өткізу жөнінде атқарылған жұмыстар 

бойынша телекоммуникациялық желі арқылы және қағаз нұсқада ҰТО-ға есеп 

беру. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

34. ҰБТӨП/базалық ЖОО-лардың карантин жағдайында медициналық-

санитарлық шараларға сәйкес қамтамасыз етілуіне бақылау жасау және 

мониторинг жүргізу. ҰБТӨП/базалық ЖОО-лардың карантин жағдайында 

медициналық-санитарлық шараларға сәйкестігі бойынша осы Нұсқаулықтың 

13-1-қосымшасына сәйкес акт жасау. Акт ҰТО-ға жіберілуі қажет. 

35. Министрлік өкіліне осы Нұсқаулықтың 13-2-қосымшасына сәйкес 

актпен медициналық маскаларды беруді жүзеге асыру. 

36. Тестілеу барысында қолданылған медициналық маскалардың 

ауыстырылуын бақылау. 
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5. ҰБТӨП сарапшысының функциялары 

 

37. «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру кезеңі:  

1) техникалық жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

2) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына тіркелу; 

3) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына ақпараттарды енгізу; 

4) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына тіркелу және деректерді енгізу 

бойынша ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдарымен жұмыс жүргізу; 

5) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасын жабу; 

6) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасы бойынша есепті қалыптастыру. 

38. ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау кезеңі: 

1) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына тіркелу; 

2) тестіленушілерді Digital ID жүйесінде тіркелу сұрақтары бойынша 

оқыту және алып жүру; 

3) ҰТО-дан нормативтік құқықтық актілерді және ақпараттық 

анықтамаларды, жадынамаларды алу; 

4) техникалық хатшыларды тіркеу; 

5) web-қосымшаға деректерді енгізу; 

6) 11(12)-сынып оқушыларына анықтама басып шығару және беру; 

7) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасын жабу; 

8) рұқсаттамаларды басып шығару және рәсімдеу; 

9) рұқсаттамаларды техникалық хатшыларға беру; 

10) тестіленушілердің деректерінде қателер табылған кезде 

«Тестіленушілердің деректеріне өзгеріс енгізу журналын» толтыру. 

39. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) аудиториялар бойынша папкаларды дайындау; 

2) тестілеуге аудиторияларды дайындау; 

3) отырғызу орындарында калкуляторларды бекіту. 

40. Тестілеуді өткізу кезеңдері: 

1) тестіленушілерді жинап және аудиторияларға бөліп кіргізуге арналған 

сыртқы есіктің алдындағы тәртіпті ұйымдастыру, қадағалау және бақылау; 

2) тестіленушілерді аудиторияларға алып жүруді ұйымдастыру; 

3) статистикалық мәліметтерді телекоммуникациялық желі арқылы 

жіберуді ұйымдастыру; 

4) ұялы байланыс сигналдарын өшіретін құралдардың, бейнебақылау 

құралдарының, онлайн-трансляция құралдарының жұмысын, электр 

энергиясының болуын тексеру. Мәселелер туындаған жағдайда дереу ҰТО-ға 

хабар беріп, Министрлік өкілдері тобының жетекшісімен бірлесіп, ақауларды 

жою бойынша жұмыс жүргізу; 

5) дәліздерді және әжетханаларды (туалет) бөгде адамдарға, тыйым 

салынған заттарға тексеру. Табылған жағдайда, дереу ҰТО-ға және Министрлік 

өкілдеріне хабар беру. 

41. Ақпараттық парақтарды басып шығару кезеңі:  

1) ақпараттық парақтарды басып шығаруды ұйымдастыру. 
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42. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі: 

1) Министрлік өкілдерімен бірлесіп акт жасай отырып, ҰБТ-ның 

пайдаланылған кітапшаларын жоюды ұйымдастыру. Акттің түпнұсқасын ҰТО-

ға Министрлік өкілінен беріп жіберу; 

2) ҰТО-ға пайдаланылмаған кітапшалардың жеткізілуін ұйымдастыру 

және бақылау;  

3) ҰБТ-ны ұйымдастыру мен өткізу жөнінде атқарылған жұмыстар 

бойынша телекоммуникациялық желі арқылы және қағаз нұсқада ҰТО-ға есеп 

беру. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

43. ҰБТӨП/базалық ЖОО-лардың карантин жағдайында медициналық-

санитарлық шараларға сәйкес қамтамасыз етілуіне бақылау жасау және 

мониторинг жүргізу. ҰБТӨП/базалық ЖОО-лардың карантин жағдайында 

медициналық-санитарлық шараларға сәйкестігі бойынша осы Нұсқаулықтың 

13-1-қосымшасына сәйкес акт жасау. Акт ҰТО-ға жіберілуі қажет. 

44. Министрлік өкіліне осы Нұсқаулықтың 13-2-қосымшасына сәйкес 

актпен медициналық маскаларды беруді жүзеге асыру. 

45. Тестілеу барысында қолданылған медициналық маскалардың 

ауыстырылуын бақылау. 

 

6. Желілік ЖОО-ның қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысының функциялары 

 

46. ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау кезеңі: 

1) ЖОО-ның қабылдау комиссиясының техникалық жабдықтарының 

жұмысын қамтамасыз ету; 

2) техникалық хатшыларды жұмыс орнымен және анықтамалық 

құжаттамамен қамтамасыз ету; 

3) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына тіркелуді 

ұйымдастыру; 

4) тестілеуді өткізу рәсімі бойынша сапалы ақпараттандыру мақсатында 

өткен жылдардағы орта білім беру ұйымдарының түлектеріне, техникалық және 

кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектеріне, 

шетелде халықаралық оқушылар алмасу желісі бойынша оқыған орта білім 

беру ұйымдарының түлектеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға, сонымен қатар, бірінші 

академиялық кезең аяқталғанға дейін күндізгі оқу нысаны бойынша ЖОО-на 

ақылы негізде қабылданған және шығармашылық дайындықты талап ететін 

білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру 

бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалар үшін жадынамалар 

беруді ұйымдастыру; 

5) ақпараттық стендтерді дайындау; 

6) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына техникалық 

хатшыларды тіркеуді ұйымдастыру; 
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7) тестіленушілердің деректерін «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-

қосымшасына енгізуді ұйымдастыру және құжаттарды қабылдау; 

8) тіркеу туралы анықтама беруді ұйымдастыру; 

9) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы жабуды ұйымдастыру; 

10) рұқсаттамаларды беруді ұйымдастыру; 

11) рәсімделген рұқсаттама түбіртектерін базалық ЖОО-ның жауапты 

хатшысына беру; 

12) тестілеуге қатысуға төленген ақы түбіртектерінің түпнұсқаларын 

(ақылы негізде тестілеуге қатысуға берілген өтініштердің санына сәйкес) жинау 

және базалық ЖОО-ның жауапты хатшысына беру;  

13) тестіленушілердің деректерінде қателер табылған жағдайда 

«Тестіленушілердің деректеріне өзгеріс енгізу журналын» толтыру және 

базалық ЖОО-ға беру. 

47.  Ақпараттық парақтарды басып шығару және беру кезеңі: 

1) базалық ЖОО-ның жауапты хатшысынан ақпараттық парақты және 

емтихан ведомостарын қабылдау; 

2) тестіленушілерге ақпараттық парақты беруді ұйымдастыру. 

 

7. Базалық ЖОО-ның жауапты хатшысының функциялары 

 

48. Аудиториялық қорды қалыптастыру кезеңі: 

1) базалық ЖОО-ның басшысы және ҰТО-мен базалық ЖОО-ның 

аудиториялық қорын осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша жоспарлау және келісу; 

2) «Аудиториялық қор» деректерін телекоммуникациялық желі арқылы 

ҰТО-ға беруді ұйымдастыру. 

49. ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау кезеңі: 

1) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына тіркелуді 

ұйымдастыру және бақылау; 

2) желілік ЖОО-ның техникалық хатшылары мен жауапты хатшыларын 

оқытуды ұйымдастыру; 

3) желілік ЖОО-ларды нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз ету; 

4) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына өтініштерді енгізуді 

бақылау; 

5) тестіленушілерге өтініш қабылдау туралы анықтама беруді бақылау; 

6) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы жабуды ұйымдастыру; 

7) ҰТО оңтайландырғаннан кейін аудиториялық қорды тексеру; 

8) рұқсаттамаларды беруді бақылау; 

9) желілік ЖОО-ның жауапты хатшыларынан рәсімделген рұқсаттама 

түбіртектерін қабылдауды ұйымдастыру. 

50. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) желілік ЖОО-лардан рұқсаттама түбіртектерін жинау; 

2) тестілеуге қатысуға төленген ақы түбіртектерінің түпнұсқаларын 

(ақылы негізде тестілеуге қатысуға берілген өтініштердің санына сәйкес) жинау 

және ҰБТӨП басшысына беру; 
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3) рұқсаттама түбіртектерін ҰБТӨП басшысына беру (күнтізбелік жылғы 

қаңтар, маусым-шілде айларындағы ҰБТ өткізу кезінде); 

4) лек бөлінісінде аудиториялар бойынша папкаларды дайындау. 

Папкалар аудиториялар бойынша тестіленушілерді кіргізу кезінде 

қолданылады. Папкада: осы аудиторияға бөлінген тестіленушілердің 

рұқсаттама түбіртектері, осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша тестіленушілердің аудиториялық тізімі болады; 

5) мемлекеттік комиссиямен бірлесіп, аудиторияларды тестілеуге 

дайындау. Әрбір аудитория аудиториялық қорға  сәйкес нөмірленеді 

(01,02,03...). Дәліздерде аудиторияға бағыттау белгілері қойылады. 

Аудиториядағы отырғызу орындары аудиториялық қорда көрсетілген схема 

бойынша осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес нөмірленеді; 

6) техникалық жабдықтың жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру; 

7) Министрлік программисіне осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасына 

сәйкес тестіленушілердің деректеріне өзгеріс енгізу журналын беруді 

ұйымдастыру. 

51. Тестілеуді өткізу кезеңі:   

1) тестіленушілерді жинап және аудиторияларға бөліп кіргізуге арналған 

сыртқы есіктің алдындағы тәртіпті ұйымдастыру, қадағалау және бақылау; 

2) тестіленушілерді аудиториялар бойынша алып жүруді ұйымдастыру; 

3) дұрыс жауаптар коды мен апелляцияны есепке алмағандағы емтихан 

ведомосін ілуді ұйымдастыру; 

4) статистикалық деректерді телекоммуникациялық желі арқылы жіберуді 

ұйымдастыру. 

52. Апелляцияны өткізу кезеңі: 

1) мемлекеттік комиссиямен бірлесіп, апелляциялық комиссияның 

жұмысы үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

2) апелляцияны есепке алғандағы емтихан ведомосін ілуді ұйымдастыру; 

53. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі: 

1) Министрлік өкілдерімен бірлесіп, пайдаланылған ҰБТ кітапшаларын 

жоюды ұйымдастыру; 

2) ҰБТ-ны ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті қағаз 

және электрондық тасымалдағыштарда телекоммуникациялық желі арқылы 

ҰТО-ға ұсыну. 

 

8. Мемлекеттік комиссияның функциялары 

 

54. Мемлекеттік комиссия жұмысын Қағидалардың 33-тармағына сәйкес 

ұйымдастырады. 

Электр энергиясы сөнген жағдайда, резервтік электр энергиясын әрбір 

ҰБТӨП-те қарастыру қажет. Резервтік электр энергиясының болуына 

мемлекеттік комиссия жауапты.  

Мемлекеттік комиссияның жұмысына және кітапшалардың сақталуына 

арналған бөлмелер бейнебақылау камераларымен жабдықталуы қажет. Бұл 



 

 

13 

 

ретте кітапшалар сақталатын бөлмеде тәулік бойы бейнежазба жүргізілуі тиіс. 

Бейнебақылау камераларынан жазылған бейнежазбалар ҰТО-ға жіберіледі. 

Тестілеу барысына бейнебақылау жасау үшін АМТ және БССҚД 

қызметкерлерін монитормен қамтамасыз ету. 

Тестілеуге кіргізу кезінде және тестілеу барысында тестіленушіде жоғары 

дене қызуы (38°С және жоғары) анықталса, жедел жәрдем шақыру қажет. 

Тестілеу аяқталған соң медициналық маскаларды кәдеге жарату қажет. 

Медициналық маскаларды кәдеге жарату үшін мемлекеттік комиссия жауапты. 
 

9. Техникалық хатшының функциялары 

 

55. «ҰБТӨП базасы» ДБ қалыптастыру кезеңі (білім беру ұйымдарының 

техникалық хатшылары үшін): 

1) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына тіркелу; 

2) «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына ақпарат енгізу; 

56. ҰБТ-ға өтініштерді қабылдау кезеңі: 

1) жауапты хатшыдан нормативтік құжаттарды, жадынамаларды алу; 

2) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына тіркелу; 

3) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасына мәліметтерді енгізу; 

4) тестіленушілерге өтініш қабылдау туралы анықтама беру; 

5) тестіленушілермен жауап парағын толтыру, ҰБТ өткізу рәсімі, 

аудиториядағы тәртіп ережесі, апелляцияға өтініш беру және апелляцияны 

өткізу рәсімі бойынша сабақтар өткізу; 

6) «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасын жабу; 

7) рұқсаттамаларды рәсімдеу және тестіленушілерге беру; 

8) рәсімделген рұқсаттама түбіртектерін ҰБТӨП басшысына және/немесе 

ЖОО-ның жауапты хатшысына беру. 

 

10. Министрлік өкілдері тобы жетекшісінің функциялары 
 

57. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) тестілеу технологиясы бойынша оқытудан өту және ҰТО-да 

нормативтік құқықтық актілерді алу; 

2) ҰБТ ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсету туралы ҰТО-

ның келісімшартына қол қою; 

3) тексеруді жүзеге асыру: 

Министрлік өкілі мен программисінің жұмыс орындарының дайындығын; 

осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әр лек 

бойынша ҰБТӨП және/немесе желілік ЖОО-ның өтініштер журналын; 

аудиториялардың тестілеуге дайындығын; 

техникалық жабдықтың дайындығын; 

апелляциялық комиссия мүшелерінің бекітілген тізімін; 

медициналық қызметкерлердің тізімін және олардың құжаттарын; 

акт жасай отырып, құқық қорғау органы өкілдерімен бірлесіп, 

мемлекеттік комиссия жүзеге асыратын тестілеу басталғанға дейін ғимаратты; 
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акт жасай отырып, тестілеу өткізгенге дейін аудиторияларды; 

тестілеу технологиясының сақталуын қорғайтын техникалық 

жабдықтардың дайындығын (ұялы телефондардың сигналдарын басу 

құрылғылары, бейнебақылау құрылғылары, металліздегіштер); 

ғимараттың тестілеуге дайындығын; 

рұқсаттама түбіртектерімен бірге аудиториялық тізімді. 

4) ҰҚКД-мен (күнтізбелік жылғы маусым-шілде айларында ҰБТ өткізу 

кезінде) және/немесе ҰБТӨП-пен ҰБТ-ның тестілеу материалдарын алғандығы 

және жеткізілгендігі жөнінде хабарласу; 

5) кезекшілерге нұсқама жүргізу. Кезекшілерді ауыстыру кезінде жаңа 

кезекшілердің бұрын бекітілген кезекшілердің тізіміне енгізілгеніне және 

кезекшінің нұсқаулығымен танысқандығына көз жеткізу. 

6) есеп жасай отырып, программистің сканерді тексеруін бақылауды 

жүзеге асыру. Есеп осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша ҰБТӨП орналасқан ЖОО-ның немесе аудандық (қалалық) білім 

бөлімінің мөрімен куәландырылады; 

7) тестілеуді өткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды 

бақылау; 

8) Министрлік программисінің тестіленушілердің деректеріне өзгерістер 

енгізу журналы бойынша мәліметтерді бағдарламаға енгізуін бақылау; 

9) Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес әрбір аудитория үшін отырғызу 

парағын тестілеу күні таңертең басып шығаруды ұйымдастыру. 

58. Тестілеуді өткізу кезеңі: 

1) тестілеу процесін бақылау және басқару; 

2) ҰҚКД өкілінен (күнтізбелік жылғы маусым-шілде айларында ҰБТ 

өткізу кезінде) және/немесе ҰБТӨП-тен ҰТО-да пломбыланған әрбір аудитория 

үшін тестілеу материалдары салынған қораптары бар арнайы қаптарды осы 

Нұсқаулықтың 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша актпен алу; 

3) мемлекеттік комиссия мүшелерінің және Министрлік өкілдерінің 

қатысуымен тестілеу материалдары бар қаптарды ашуды жүзеге асыру. Ашу 

алдында Министрлік өкілдері тобының жетекшісі пломбалардың бүтіндігін 

тексереді және қаптардағы пломбалардың нөмірін ҰТО-дан алынған тізіммен 

салыстырады. Пломбы бүтіндігі бұзылған немесе пломба нөмірі сәйкес 

келмеген жағдайда ҰҚКД өкілін хабардар етеді (күнтізбелік жылғы маусым-

шілде айларында ҰБТ өткізу кезінде) және ҰТО-ға хабарлайды. Қапты ашу 

кезінде оған сырттай қарау жүргізіледі, қап ішкі тігістерді тексеру үшін теріс 

айналдырылады, ҰТО логотипі бар мөрдің баспа-таңбасы бар бирка 

тексеріледі; 

4) осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тестілеу 

технологиясының сақталуын бақылау үшін Министрлік өкілдерін және/немесе 

аудитория бойынша және аудиториядан тыс кезекшілерді (медициналық 

қызметкерлер кабинеттеріне дейін дәліз бойымен алып жүру, техникалық 

жабдықтың жұмысын тексеру) анықтау; 

5) Министрлік өкілдерін және/немесе аудитория бойынша кезекшілерді 

осы Нұсқаулықтың 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бөлу; 
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6) Министрлік өкіліне және/немесе аудитория бойынша кезекшіге беру: 

- рұқсаттама түбіртектері, аудиториялық тізім бар тиісті аудиторияның 

папкасы; 

- отырғызу парақтары; 

- осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасына сәйкес акт бойынша мөрленген 

қорапқа салынған тестілеу материалдары. 

Қорапта: жауап парақтары салынған конверт, кітапшалар, жауап 

парақтарының көшірмелері, нұсқаларды бөлу парағы (тек ҰБТ ТжКБ үшін) 

болады. Қосымша жауап парақтары бар конверт (тек № 1 аудиторияда, егер № 

1 аудитория болмаса, онда одан кейінгі аудиторияда), француз және неміс тілі 

пәндері бойынша тест тапсырмалары бар конверт (тек №1 аудиторияда, егер № 

1 аудитория болмаса, онда одан кейінгі аудиторияда), ағылшын тіліндегі 

кітапшалар (тек ағылшын тілінде тест тапсыратын тестіленушілер отыратын 

аудиторияда) және Қағидалардың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

тестілеу материалдарын ашу актісі болады. 

7) мемлекеттік комиссияның шешімі бойынша мүмкіндігі шектеулі, көру 

қабілеті бұзылған (көрмейтін, нашар көретін), есту қабілеті бұзылған 

(естімейтін, нашар еститін), тірек-қимыл функциялары бұзылған мүгедектер 

мен қант диабетіне тәуелді аурулар қатарындағы мүгедек-тестіленушілерге 

Министрлік өкілдерінің және/немесе аудитория бойынша кезекшіні, жеке 

көмекшінің, сондай-ақ ымдау тілі маманын  тағайындау және жеке 

аудиторияны анықтау; 

8) мемлекеттік комиссия төрағасымен бірлесіп тестіленушілерді қосымша 

отырғызу туралы шешім қабылдау; 

9) аудиторияларда тестілеу материалдары бар қораптарды ашуды 

бақылау; 

10) тестілеу басталу уақытын бақылау. Тестіленудің басталуы – жергілікті 

уақытпен сағат 9.00-де; 

11) тестіленушілердің дұрыс отырғызылуын және кітапшалардың дұрыс 

таратылуын бақылау; 

12) Министрлік өкілдерінің және/немесе аудитория бойынша 

кезекшілердің тестілеу материалдарымен жұмыс істеу ережелерін дұрыс 

түсіндіруін бақылау; 

13) тестіленушінің жауап парағындағы қызметтік секторларды дұрыс 

толтыруын бақылау; 

14) тестілеу басталғаннан кейін 20-25 минуттан кейін тестілеу тапсыру 

тілі бөлінісінде аудиториялар бойынша тестіленушілердің нақты саны туралы 

деректер жинауды ұйымдастыру. Артық кітапшалар шығарылады. ҰБТӨП 

басшысы Министрлік өкілдері тобының жетекшісімен бірлесіп, артық 

кітапшаларды сейфке салып, тестілеу аяқталғанға дейін олардың сақталуына 

жауап береді. Жауап парақтары тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан 

шығарылмайды. Тестілеу басталғандығы туралы хабарланғаннан кейін кешігіп 

келген тестіленушілер тестке жіберілмейді; 

15) аудиторияларда тест өткізу ережелері мен дәлізде тәртіп сақталуын 

бақылау; 
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16) техникалық қызметкермен бірге аудиторияда ұялы байланыс 

сигналдарын басу құрылғыларының жұмысын бақылау; 

17) Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акт жасай 

отырып, тыйым салынған заттар табылған және аудиторияда тәртіп ережелері 

бұзылған жағдайда тестіленушіні шығару туралы шешім қабылдау; 

18) ҰБТӨП және/немесе базалық ЖОО-ға кіргізу барысында және 

тестілеу өткізу барысында бөтен тұлға анықталған жағдайда, Қағидалардың 7 

және 14-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша актілер жасай отырып, 

мемлекеттік комиссияның төрағасымен бірлесіп, шешім қабылдау; 

19) штаттан тыс жағдайлар бойынша мемлекеттік комиссия төрағасымен 

бірлесіп, шешімдер қабылдау (тестілеуге кіру рұқсаттамасы немесе жеке басын 

куәландыратын құжаттың болмауы, өтініш беру кезінде тестілеуді тапсыру тілі 

қате көрсетілген, бөтен тұлғалар, мүдделі тұлғалар тарапынан тестіленушілерге 

көмек көрсету, аудиториядан шығару); 

20) тестілеуге бөлінген уақыт өткеннен кейін тестілеу материалдарын 

тапсырудан бас тартқан жағдайда, Қағидалардың 15-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша акт жасай отырып, тестіленушінің жұмысын өңдеуден бас 

тарту туралы шешім қабылдау. Бұл адамның тестілеу материалының 

нәтижелері өңделмейді; 

21) тестілеу аяқталғаннан кейін Министрлік өкілдерінен тестілеу 

материалдарын осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасына сәйкес акт бойынша 

қабылдауды жүзеге асыру; 

22) жауап парақтарын өңдеуді ұйымдастыру; 

23) дұрыс жауаптар кодтарын ашуды ұйымдастыру; 

24) жалпы шолу үшін дұрыс жауаптар кодтарын беру және ілуді 

ұйымдастыру; 

25) апелляцияны есепке алмағандағы ҰБТ-ның емтихан ведомостарын 

беру және оларды жалпы шолу үшін ілуді ұйымдастыру. 

59. Апелляцияны өткізу кезеңі:  

1) апелляцияға берген өтініштерді ДБ-ға енгізуді ұйымдастыру; 

2) осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасына сәйкес акт бойынша 

апелляциялық комиссияның жұмысы үшін қажетті тестілеу материалдарымен 

қамтамасыз ету;  

3) апелляция нәтижелерінің ДБ-ға енгізілуін бақылау; 

4) апелляцияны есепке алғандағы емтихан ведомостарын беруді және 

оларды жалпы шолу үшін ілуді ұйымдастыру. 

60. Ақпараттық парақтарды басып шығару кезеңі:  

1) ақпараттық парақты ҰБТӨП басшысына және/немесе базалық ЖОО-

ның жауапты хатшысына беру. 

61. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі:   

1) тестілеуді өткізудің әрбір кезеңінің аяқталуы туралы ҰТО-ға 

телекоммуникация құралдары бойынша хабарлау; 

2) ҰБТӨП басшысына және/немесе базалық ЖОО-ның жауапты 

хатшысына Қағидалардың 16-қосымшасындағы нысан бойынша ҰБТ-ның 
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пайдаланылған кітапшаларын жою туралы акт жасай отырып, жою үшін әр 

лектің кітапшаларын беру; 

3) пайдаланылған кітапшаларды жоюға қатысу; 

4) осы Нұсқаулықтың 21-қосымшасына сәйкес қажетті құжаттарды қағаз 

және электрондық тасымалдағыштарда дайындау және ҰТО-ға тапсыру; 

5) пайдаланылмаған кітапшалар ҰТО-ға жеткізіледі; 

6) ҰТО-ға атқарылған жұмыс туралы есепті қағаз және электронды 

тасымалдағышта ұсыну. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

62. ҰБТӨП қызметкерінен осы Нұсқаулықтың 13-2-қосымшасына сәйкес 

актпен медициналық маскаларды алу. 

63. Тестілеу барысында қолданылған медициналық маскалардың 

ауыстырылуын бақылау. 

64. Тестілеу барысында тестіленушіде жоғары дене қызуы (38°С және 

жоғары) анықталса, жедел жәрдем шақыру үшін мемлекеттік комиссия 

төрағасына хабар беру қажет. 

 

11. Министрлік өкілінің функциялары 

 

65. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) тестілеу технологиясы бойынша оқытудан өту және ҰТО-да 

нормативтік құқықтық актілерді алу;  

2) ҰБТ ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсету туралы ҰТО-

ның келісімшартына қол қою; 

3) тексеруді жүзеге асыру: 

Министрлік өкілі мен программисінің жұмыс орындарының дайындығын; 

әр лек бойынша ҰБТӨП және/немесе базалық ЖОО-ның өтініштер 

журналын; 

аудиториялардың тестілеуге дайындығын; 

техникалық жабдықтың дайындығын; 

апелляциялық комиссия мүшелерінің бекітілген тізімін; 

медициналық қызметкерлердің тізімін және олардың құжаттарын; 

аудитория бойынша кезекшілердің бекітілген тізімі мен олардың 

құжаттарын; 

акт жасай отырып, құқық қорғау органы өкілдерімен бірлесіп, 

мемлекеттік комиссия жүзеге асыратын тестілеу басталғанға дейін ғимаратты; 

тестілеу технологиясының сақталуын қорғайтын техникалық 

жабдықтардың дайындығын (ұялы телефондардың сигналдарын басу 

құрылғылары, бейнебақылау құрылғылары, металліздегіштер); 

рұқсаттама түбіртектерімен бірге аудиториялық тізімді. 

4) ҰҚКД-мен (күнтізбелік жылғы маусым-шілде айларында ҰБТ өткізу 

кезінде) және/немесе ҰБТӨП-пен ҰБТ-ның тестілеу материалдарын алғандығы 

және жеткізілгендігі жөнінде хабарласу; 

5) есеп жасай отырып, программистің сканерді тексеруін бақылауды 

жүзеге асыру. Есеп осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасына сәйкес нысан 
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бойынша ҰБТӨП орналасқан ЖОО-ның немесе аудандық (қалалық) білім 

бөлімінің мөрімен куәландырылады; 

6) Министрлік программисінің тестіленушілердің деректеріне өзгерістер 

енгізу журналы бойынша түзетулер енгізуін бақылау; 

7) тестілеу күні таңертең әрбір аудитория бойынша отырғызу парағын 

басып шығаруды ұйымдастыру; 

66. Тестілеуді өткізу кезеңі:  

1) тестілеу процесін бақылау және басқару;  

2) осы Нұсқаулықтың 15-тарауына сәйкес аудитория бойынша кезекшінің 

функцияларын орындау; 

3) ҰҚКД өкілінен (күнтізбелік жылғы маусым-шілде айларында ҰБТ 

өткізу кезінде) және/немесе ҰБТӨП-тен ҰТО-да пломбыланған әрбір аудитория 

үшін тестілеу материалдары салынған қораптары бар арнайы қаптарды алу; 

4) мемлекеттік комиссия мүшелерінің қатысуымен тестілеу материалдары 

бар қаптарды ашуды жүзеге асыру. Ашу алдында пломбалардың бүтіндігін 

тексеріледі және қаптардағы пломбалардың нөмірі ҰТО-дан алынған тізіммен 

салыстырылады. Пломбы бүтіндігі бұзылған немесе пломба нөмірі сәйкес 

келмеген жағдайда ҰҚКД өкілін хабардар ету (күнтізбелік жылғы маусым-

шілде айларында ҰБТ өткізу кезінде) және ҰТО-ға хабарлау. Қапты ашу 

кезінде оған сырттай қарау жүргізіледі, қап ішкі тігістерді тексеру үшін теріс 

айналдырылады, ҰТО логотипі бар мөрдің баспа-таңбасы бар бирка 

тексеріледі; 

5) осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасына сәйкес акт бойынша Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісінен тестілеу материалдарын алу; 

6) аудиторияның тестілеуге дайындығын тексеруді жүзеге асыру: 

аудиторияның нөмірі, отырғызу орындарының дұрыс нөмірленуі, отырғызу 

орындарының осы аудиторияға арналған отырғызу парағындағы 

тестіленушілердің  санына сәйкестігі, қабырға сағатының, тақтаның және 

бордың болуы. Ақаулар анықталған жағдайда Министрлік өкілдері тобының 

басшысын және мемлекеттік комиссия төрағасын хабардар етеді; 

7) техникалық қызметкермен бірге аудиторияларда ұялы телефондардың 

сигналдарын басу құрылғысының жұмысын тексеруді жүзеге асыру; 

8) тестіленушілерді отырғызу парағына сәйкес аудиторияға кіргізу және 

отырғызуды жүзеге асыру; 

9) тестіленушілерге тестілеу барысында тәртіп ережелерін түсіндіру; 

10) тестілеу материалдары бар қорапты ашуды ұйымдастыру; 

11) аудиторияда тәртіп ережелерін сақтау процесін бақылау және басқару; 

12) тыйым салынған заттар табылған жағдайда және аудиторияда тәртіп 

ережесін бұзған жағдайда, Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша акт жасай отырып, тестіленушіні аудиториядан шығару туралы 

шешім қабылдау; 

13) ҰБТӨП ғимаратына кіргізу және тестілеу өткізу барысында бөтен 

тұлға анықталған жағдайда, Қағидалардың 7 және 14-қосымшаларына сәйкес 

нысан бойынша акт жасай отырып, шешім қабылдау. Бұл тестіленушінің 

нәтижелері өңделмейді; 



 

 

19 

 

14) штаттан тыс жағдайлар бойынша мемлекеттік комиссия төрағасымен 

бірлесіп, шешімдер қабылдау (тестіленушіде тестке кіру рұқсаттамасының 

немесе жеке куәлігінің болмауы, тестілеуге өтініш беру кезінде тестілеу тілінің 

дұрыс көрсетілмеуі, бөтен тұлға, мүдделі тұлғалар тарапынан тестіленушіге 

көмек көрсету); 

15) тестілеуге бөлінген уақыт өткеннен кейін тестілеу материалдарын 

тапсырудан бас тартқан жағдайда, Қағидалардың 15-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша акт жасай отырып, тестіленушінің жұмысын өңдемеу туралы 

шешім қабылдау; 

16) тестілеу аяқталғаннан кейін тестілеу материалдарын қабылдауды және 

тапсыруды жүзеге асыру; 

17) жауап парақтарының нәтижелерін өңдеуді ұйымдастыру; 

18) дұрыс жауаптар кодтарын ашуды ұйымдастыру; 

19) жалпы шолу үшін дұрыс жауаптар кодтарын беру және ілуді 

ұйымдастыру; 

20) апелляцияны есепке алмағандағы ҰБТ-ның емтихан ведомостарын 

беру және оларды мемлекеттік комиссиямен бірлесіп, жалпы шолу үшін ілуді 

ұйымдастыру; 

67. Апелляцияны өткізу кезеңі:  

1) апелляцияға берген өтініштерді ДБ-ға енгізуді ұйымдастыру; 

2) апелляциялық комиссияның жұмысы үшін қажетті тестілеу 

материалдарымен қамтамасыз ету;  

3) апелляция нәтижелерінің ДБ-ға енгізілуін бақылау; 

4) апелляцияны есепке алғандағы емтихан ведомостарын беруді және 

оларды жалпы шолу үшін ілуді ұйымдастыру. 

68. Ақпараттық парақтарды басып шығару кезеңі:  

1) ақпараттық парақты басып шығаруды және беруді ұйымдастыру; 

2) ақпараттық парақты ҰБТӨП басшысына беру. 

69. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі:   

1) тестілеуді өткізудің әрбір кезеңінің аяқталуы туралы ҰТО-ға 

телекоммуникация құралдары бойынша хабарлау; 

2) ҰБТӨП басшысына және/немесе базалық ЖОО-ның жауапты 

хатшысына Қағидалардың 16-қосымшасындағы нысан бойынша ҰБТ-ның 

пайдаланылған кітапшаларын жою туралы акт жасай отырып, жою үшін әр 

лектің кітапшаларын беру; 

3) пайдаланылған кітапшаларды жоюға қатысу; 

4) қажетті құжаттарды қағаз және электрондық тасымалдағышта 

дайындау және ҰТО-ға жіберу; 

5) пайдаланылмаған кітапшалар ҰТО-ға жеткізіледі; 

6) ҰТО-ға атқарылған жұмыс туралы есепті қағаз және электронды 

тасымалдағыштарда ұсыну. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

70. Тестілеу барысында қолданылған медициналық маскалардың 

ауыстырылуын бақылау. 
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71. Тестілеу барысында тестіленушіде жоғары дене қызуы (38°С және 

жоғары) анықталса, жедел жәрдем шақыру үшін мемлекеттік комиссия 

төрағасына хабар беру қажет. 

 

12. Министрлік программисінің функциялары 
 

72. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) «Министрлік программисі», «Сканерді тексеру» АЖО-ларымен жұмыс 

істеу бойынша оқытуды ҰТО-да өту; 

2) ҰБТ ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсету туралы ҰТО-

ның келісімшартына қол қою; 

3) тестілеуді өткізу үшін ҰТО-дан электрондық тасымалдағышта 

бағдарламалық қамтамасыз етуді алу; 

4) ҰБТӨП-те және/немесе базалық ЖОО-дағы техникалық жабдықтарды 

жұмысқа дайындау; 

5) сканердің және басқа құрылғылардың жұмысын тексеру; 

6) сканерді тексеру үшін жауаптардың бақылау парақтарын сканерлеу; 

7) бағдарламалық қамтамасыз етуді икемдеу; 

8) тестіленушілердің деректеріне өзгерістер енгізу журналына сәйкес 

«Министрлік программисі» АЖО-ға өзгерістер енгізу; 

9) лектің отырғызу парағын беру (тестілеу күні таңертең). Отырғызу 

парағы отыру орнының нөмірі бойынша реттелген. Тестіленуші орнының 

нөмірі отырғызу парағын шығару кезінде кездейсоқ  анықталады. Бұл рәсім тек 

бір рет қана орындалады. Отырғызу парағын басып шығару үшін ҰТО-дан 

пароль сұралады; 

10) Министрліктің өкілдері үшін қажетті актілерді басып шығару. 

73. Тестілеуді өткізу кезеңі: 

1) ҰТО-дан сканерлеу үшін нұсқалар файлын алу; 

2) сканерлеу үшін Министрлік өкілінен жауап парақтарын алу; 

3) жауап парақтарын өңдеу;  

4) дұрыс жауаптар кодын ашу және басып шығару; 

5) апелляция есепке алмағандағы емтихан ведомостарын басып шығару; 

6) ҰБТ-ның статистикалық деректерін және сұратылып отырған 

ақпаратты телекоммуникациялық желі арқылы ҰТО-ға күнделікті жіберу. 

74. Апелляцияны өткізу кезеңі: 

1) техникалық себептер бойынша апелляцияға өтініштерді қабылдау 

(апелляциялық комиссия төрағасымен бірге); 

2) «Министрлік программисі» АЖО-ға апелляцияға өтініштерді енгізу; 

3) апелляциялық комиссия үшін қажетті құжаттарды басып шығару; 

4) апелляция нәтижелерін «Министрлік программисі» АЖО-ға енгізу; 

5) файлды қалыптастыру және өтініштерді РАК-қа жіберу; 

6) РАК-тың шешімін қабылдау; 

7) апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын басып шығару; 

8) апелляцияны есепке алғандағы емтихан ведомостарын басып шығару. 

75. Ақпараттық парақты басып шығару кезеңі: 
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1) ақпараттық парақты басып шығару; 

2) ақпараттық парақты Министрлік өкіліне беру. 

76. Тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі: 

1) қажетті құжаттарды қағаз және электрондық тасымалдағыштарда 

дайындау және ҰТО-ға тапсыру; 

2) қорытынды деректерді ҰТО-ға жіберу; 

3) осы Нұсқаулықтың 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша есеп 

дайындау. 

 

13. Техникалық қызметкердің функциялары 

 

77. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) ҰТО-да техникалық құралдарды (ұялы телефондардың сигналдарын 

басу құрылғылары, металліздегіштер, бейнебақылау жүйелері, 

видеотрансляция) пайдалану және жұмысын тексеру бойынша оқытудан өту; 

2) ҰБТ ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсету туралы ҰТО-

ның келісімшартына қол қою; 

3) ҰТО-дан ҰБТӨП-тің мониторинг қорытындылары бойынша өлшенген 

параметрлері көрсетілген техникалық құралдармен қамтамасыз етілуі туралы 

ақпарат алу; 

4) техникалық құралдардың, сонымен қатар аудиториялардағы тестілеу 

өткізу үрдісіне бейнебақылауды жазуға арналған тасымалдағыштардың болуын 

және олардың жарамдылығын тексеру; 

5) тестілеу кезінде техникалық құралдарды қолдануға пайдаланылатын 

аудиториялардың дайындығын тексеру;  

6) ҰБТӨП басшысынан және/немесе базалық ЖОО-ның жауапты 

хатшысынан санитариялық-эпидемиологиялық қызметі жүргізген ұялы 

телефондардың сигналдарын басу құрылғыларының сәуле шығару деңгейін 

өлшеу актілерін алу; 

7) білім беру ұйымдарындағы құрылғыларға жауапты тұлға өткізетін 

техникалық жабдықпен жұмыс істеу ерекшеліктері бойынша нұсқамадан өту. 

78. Тестілеуді өткізу кезеңі: 

1) осы Нұсқаулықтың 22-тарауына сәйкес тестілеуге кіргізу барысында 

металліздегіштердің жұмысқа жарамдылығын тексеру; 

2) осы Нұсқаулықтың 23-тарауына сәйкес ұялы байланыс 

телефондарының сигналдарын өшіретін құрылғылардың жұмысқа 

жарамдылығын тексеру; 

3) осы Нұсқаулықтың 24-тарауына сәйкес бейнебақылау жүйесінің 

жұмысқа жарамдылығын тексеру; 

4) тестілеуді өткізу туралы есеп беру кезеңі осы Нұсқаулықтың 43-

тарауына сәйкес тестілеуге кіргізу барысының және тестілеуді өткізу 

рәсімдерінің бейнежазбасын дайындауды қамтиды. Сонымен қатар мемлекеттік 

комиссияның жұмысына және кітапшаларды сақтауға арналған бөлмелердегі 

бейнежазбаларды дайындау қажет. 
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14. Апелляциялық комиссия төрағасының функциялары 

 

79. Апелляциялық комиссияның төрағасы жұмысты Қағидалардың 3-

параграфына сәйкес ұйымдастырады. 

80. ҰБТ ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсету туралы ҰТО-

ның келісімшартына қол қою. 

81. Апелляцияны ұйымдастыру және өткізу бойынша ҰТО-да оқытудан 

өту. 

82. Тестіленушілердің апелляцияға өтініштерін қабылдау процесін 

бақылау және басқару. 

83. Апелляцияға берілген өтініштерді ДБ-на енгізу үшін Министрлік 

программисіне беру. 

84. Осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасына сәйкес акт бойынша 

Министрлік өкілінен апелляцияға өтініш берген тестіленушілердің 

материалдарын алу. 

85. Апелляция процесін бақылау және басқару. 

86. Апелляция бойынша шешім қабылдау: 

1) тестіленушілердің өтініштерін РАК-қа жіберу; 

2) РАК шешімін қабылдауды бақылау. 

87. Апелляция нәтижелерін ДБ-ға енгізуді ұйымдастыру. 

88. Апелляциядан кейін тестілеу материалдарын Министрлік өкіліне 

тапсыру. 

89. Осы Нұсқаулықтың 23 және 24-қосымшаларына сәйкес нысандар 

бойынша апелляция рәсімінің есебін дайындау. 

 

15. Аудитория бойынша кезекшінің функциялары 

 

90. Аудиторияның тестілеуге дайындығын тексеру: аудиторияның нөмірі, 

отырғызу орнының дұрыс нөмірленуі, отырғызу орнының осы аудиторияға 

арналған отырғызу парағындағы тестіленушілердің санына сәйкестігі, тақтаның 

және бордың болуы. Ақаулар анықталған жағдайда, кезекші Министрлік өкілі 

мен мемлекеттік комиссия төрағасын хабардар етеді. 

91. Министрлік өкілінен тестілеу материалдарын алу. 

92. Тестіленушілерді аудиторияға кіргізу аудиториялық тізім және 

отырғызу отырғызу парағы бойынша Қағидалардың 36, 38 және 39-

тармақтарына, осы Нұсқаулықтың 25-тарауына сәйкес жүргізіледі. 

93. Тестіленушілерге Қағидалардың 49, 50, 51 және 52-тармақтарында 

белгіленген тестілеу барысындағы тәртіп ережелерін түсіндіру. 

94. Осы Нұсқаулықтың 27-тарауына сәйкес тестілеу материалдары бар 

қорапты ашуды ұйымдастыру.  

95. Осы Нұсқаулықтың 28-тарауына сәйкес тестілеу материалдарын 

тарату және толтыру ережелерін түсіндіру. 

96. Аудиторияда тәртіп ережелерін сақтауды бақылау. 

97. Осы Нұсқаулықтың 23-тарауына сәйкес аудиторияда ұялы телефондар 

сигналдарын өшіретін құрылғылардың жұмыс істеуін бақылау. Құрылғының 
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жұмыс істеуінде кемшіліктер анықталған жағдайда, кезекші Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісін ескертеді. 

98. Осы Нұсқаулықтың 29-тарауына сәйкес тестілеу аяқталғаннан кейін 

тестілеу материалдарын қабылдау және тапсыру. 

99. Тестілеу уақыты аяқталғаннан кейін тестіленуші тестілеу 

материалдарын тапсырудан бас тартса, кезекші Министрлік өкілдері тобының 

жетекшісін немесе Министрлік өкілін хабардар етеді. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

100. 2 сағат өткен соң тестіленушілерден медициналық маскаларды 

жинап алу. 

101. Тестілеу барысында қолданылған медициналық маскалардың 

ауыстырылуын бақылау. 

102. Тестілеу барысында тестіленушіде жоғары дене қызуы (38°С және 

жоғары) анықталса, Министрлік өкілдер тобының жетекшісіне хабар беру 

қажет. 

 

16.  ҚР БҒМ БҒССҚК  және ҚР БҒМ БҒССҚК БССҚД қызметкерлері 

қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің функциялары 

 

103. Тестілеуді өткізуге дайындық кезеңі: 

1) тестілеу технологиясы бойынша оқытудан өту және ҰТО-дан 

нормативтік құқықтық актілерді алу; 

2) ҰТО-дан техникалық құралдардың жағдайы бойынша қорытынды 

есепті және ҰБТӨП-тің бекітілген аудиториялық қорын алу; 

3) ҰБТӨП-ті алдын ала тексеруді жүзеге асыру: 

- ҰБТ өткізу барысында қолданылатын техникалық жабдықтың болуын 

және жарамдылығын; 

- тестіленушілердің арасында кемінде 2 метр қашықтық сақталғандағы 

аудиториялық қордың жоспарын; 

- СЭҚ хаттамасының болуын; 

- карантиндік және посткарантиндік жағдайда күшейтілген 

медициналық-санитарлық шаралардың жүзеге асырылуын: кезекке арналған 

жылжымалы лентаның, арнайы тоннельдің,  тепловизордың, медициналық 

маскалардың, санитайзердің, қолданылған маскаларды жинауға арналған 

тасымалды қоқыс жәшігінің, кварцтауға арналған аппараттың болуын; 

- медициналық қызметкерлердің жұмысы мен жедел жәрдем 

машиналарының кезекшілігінің ұйымдастырылуын. 

104. Тестілеуді өткізу кезеңі: 

1) ҚР БҒМ БҒССҚК және ҚР БҒМ БҒССҚК БССҚД қызметкерлері 

қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің барлық аудиториялар бойынша 

бейнебақылау мониторын қарау мүмкіндігі болады және олар аудитория 

бойынша кезекші функциясын атқармайды; 

2) қажет болған жағдайда аудиторияға кіруге және болуға құқыұтары 

бар. Тестіленушілер қағидаларды бұзған жағдайда (телефон, шпаргалка және 

т.б.), ҚР БҒМ өкілдеріне хабар береді. ҚР БҒМ өкілі мемлекеттік комиссия 
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төрағасымен бірлесіп, акт жасап, тестіленушіні аудиториядан шығарады. Бұл 

ретте аудитория ішінде артық жүріс рұқсат етілмейді; 

3) тестілеудің барлық кезеңдерінде тестілеудің барлық 

қатысушыларына өте сыпайы болуы қажет. Тестіленушілердің алдында 

ұрыстың, дау-дамайдың және т.б. болуы рұқсат етілмейді. Барлық даулы 

мәселелер ҰТО-мен келісіліп, шешілу қажет; 

4) ҚР БҒМ БҒССҚК  және ҚР БҒМ БҒССҚК  БССҚД қызметкерлері 

қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің тестілеуге дейін және тестілеу 

барысында аудиторияларды, дәліздерді, әжетханаларды тыйым салынған 

заттарға тексеруге құқықтары бар. 

 

17. АМТ мүшелері қатарынан болатын Министрлік өкілерінің 

функциялары 
 

105. АМТ мүшелері қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің барлық 

аудиториялар бойынша бейнебақылау мониторын қарау мүмкіндігі болады 

және олар аудитория бойынша кезекші функциясын атқармайды. 

106. Қажет болған жағдайда аудиторияға кіруге және болуға құқықтары 

бар. Тестіленушілер қағидаларды бұзған жағдайда (телефон, шпаргалка және 

т.б.), ҚР БҒМ өкілдеріне хабар береді. ҚР БҒМ өкілі мемлекеттік комиссия 

төрағасымен бірлесіп, акт жасап, тестіленушіні аудиториядан шығарады. Бұл 

ретте аудитория ішінде артық жүріс рұқсат етілмейді. 

107. Тестілеудің барлық кезеңдерінде тестілеудің барлық 

қатысушыларына өте сыпайы болуы қажет. Тестіленушілердің алдында 

ұрыстың, дау-дамайдың және т.б. болуы рұқсат етілмейді. Барлық даулы 

мәселелер ҰТО-мен келісіліп, шешілу қажет. 

108. АМТ мүшелері қатарынан болатын Министрлік өкілдерінің 

тестілеуге дейін және тестілеу барысында аудиторияларды, дәліздерді, 

әжетханаларды тыйым салынған заттарға тексеруге құқықтары бар. 

 

18. «ҰБТӨП базасы» ДБ құру 

 

109. ҰБТӨП базасын құру келесі тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) ҰБТӨП «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасына тіркеледі және «ҰБТӨП» 

бөліміне енгізеді немесе салыстырады: 

ҰБТӨП бойынша жалпы мәліметтер, 

ҰБТӨП қызметкерлері туралы деректер, 

аудиториялық қор бойынша деректер, 

әрбір аудиторияның жеке деректері, 

ҰБТӨП-тің техникалық қамтамасыз етілуі жөніндегі деректер, 

ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдары туралы жалпы мәліметтер; 

2) ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдарының мәліметтері «ҰБТӨП 

базасында» Ұлттық білім беру деректер қорынан (бұдан әрі – ҰББДҚ) болады: 
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жалпы деректер (білім беру ұйымының меншік нысаны,  Әкімшілік-

аумақтық объектілер жіктеушісінің (ӘАОЖ) бойынша орналасқан жері, 

ведомстволық тиесілігі, типі бойынша, түрлері бойынша), 

компьютерлер туралы мәлімет, 

оқыту тілі, 

орта білім беру оқушыларының контингенті туралы мәліметтер (4-9-10-

11-сыныптар, контингент, оқыту тілдері, оқытылатын шет тілдері, оқыту 

бағыты), 

ағымдағы жылғы колледж түлектерінің контингенті туралы мәліметтер 

(саны, оқыту тілі), 

білім беру ұйымының жауапты тұлғалары туралы мәліметтер;  

110. ҰБТӨП «ҰБТӨП базасына» енгізеді: 

- мектептің ҰБТӨП-ке, аудан/қала орталығына дейінгі ара қашықтығы, 

- тестіленушілерді тестілуге жеткізу жолы. 

111. ҰБТӨП басшысы ағымдағы жылғы мектеп және колледж 

түлектерінің санына байланысты аудиториялық қорды жоспарлайды және оны 

ҰБТӨП орналасқан жоғары оқу орнының басшысымен немесе жергілікті білім 

беруді басқару органымен келіседі. Жоспарлау кезінде келесі талаптарды 

ескереді:  

1) аудиториялардың бір ғимараттың ішінде болуы (корпус); 

2) аудиториялардың статус бойынша бөлінуі (резервтік немесе жоқ); 

3) аудиториядағы отырғызу орындарының саны 10 еселі болуы;  

4) спорт залдары мен үлкен холлдарды бірнеше виртуалды аудиторияға 

бөлуге болмайды; 

5) әрбір аудитория бойынша ұялы байланыс сигналдарын өшіретін 

құралдардың, бейнекамералардың, бейнекамералар үшін соқыр аймақтардың 

болуы көрсетіледі. Аудиториядағы бейнекамералар бейне трансляциялай алуы 

немесе бейнелерді сайтқа трансляциялай алуы, желдету жүйесі түрінің атауы 

және санитарлық тораптың орналасу сипаттамасы көрсетіледі, аудитория 

схемасы беріледі. 

112. «ҰБТӨП базасы» web-қосымшасын жабу. 

113. Аудиториялық қор және ҰБТӨП техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қалыптастырылған есепті жергілікті білім беруді басқару органымен 

немесе базасында ҰБТӨП орналасқан ЖОО-ның басшысымен бекітіледі.  

114. ҰБТӨП-ке бекітілген білім беру ұйымдарының қалыптастырылған 

анықтамалығын жергілікті білім беруді басқару органымен бекітіледі. 

Анықтамалықтың көшірмесі ҰТО-ға беріледі, түпнұсқасы ҰБТӨП-те 

сақталады. 

115. Осы Нұсқаулықтың 25-қосымшасына сәйкес «ҰБТӨП базасы» ДБ 

қалыптастыру есебіне ҰБТӨП басшысы қол қояды және бекітеді. Есептің 

түпнұсқасы ҰТО-ға жіберіледі, көшірмесі ҰБТӨП-те сақталады. 

116. ҰБТӨП және білім беру ұйымының басшысы «ҰБТӨП базасы» ДБ-

ға енгізілген мәліметтердің мазмұны үшін жауапты болып табылады. 

 

19. ҰБТ-ға өтініштерді ҰБТӨП немесе желілік ЖОО арқылы 
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қабылдау (дәстүрлі) 

 

117. ҰБТӨП және/немесе желілік ЖОО «ҰБТ өтініштерін қабылдау» 

web-қосымшасына тіркеледі. 

118. ҰБТӨП-тің техникалық хатшысы және/немесе желілік ЖОО-ның 

қабылдау комиссиясы Қағидалардың 4, 5, 6, 7, 8, 9 бен 11-тармақтарына сәйкес 

ЖОО-ға түсушілерден және бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін 

ақылы негізде күндізгі оқу нысаны бойынша ЖОО-ға түскен адамдардан және 

шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы 

бойынша ЖОО-ның білім алушы және білім беру бағдарламаларының басқа 

топтарына ауысатын тұлғалардан құжаттарды қабылдайды.  

119. Тестіленуші құжаттарды жеке тапсырады, бөгде адамдардан 

құжаттар қабылданбайды. Техникалық хатшы ұсынылған фотосуреттердің жеке 

басын куәландыратын құжатқа сәйкестігін тексереді.  

120. Техникалық хатшы тестіленушілердің деректерін «ҰБТ өтініштерін 

қабылдау» web-қосымшасына енгізеді және өтінішті басып шығарады. 

Деректерді тексергеннен кейін оны тіркейді (ТЖК беру) және тестіленушіге 

өтінішті қабылдау туралы анықтама береді. 

121. Қабылданған құжаттар тестіленушінің тезтікпесіне салынады. 

Тезтікпенің мұқабасында тестіленушінің ТЖК-сы мен Т.А.Ә. (бар болған 

жағдайда), жоғарғы оң жақ бұрышында – техникалық хатшының коды 

жазылады. 

122. Қағидаларда белгіленген мерзімде «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-

қосымшасы жабылады және осы Нұсқаулықтың 26-қосымшасына сәйкес 

техникалық хатшының тіркеу журналы басып шығарылады. 

123. «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы жабылғаннан кейін 

осы Нұсқаулықтың 27-қосымшасына сәйкес «ҰБТӨП/ЖОО өтініштер 

журналы» қалыптастырылады және ҰТО-да тестіленушілердің саны туралы 

қорытынды статистика қалыптастырылады. 

124. ҰТО аудиториялық қорға талдау жүргізеді және тестіленушілерді 

бөлу үшін аудиториялар ашады. 

125. ҰБТӨП-ке және/немесе базалық ЖОО-ға аудиторияларды ашу үшін 

файл беріледі. Осы файлдың көмегімен ҰБТӨП-те және/немесе базалық ЖОО-

да тестіленушілерді аудиториялар бойынша автоматты түрде бөлу жүргізіледі. 

126. Тестіленушілер аудиториялар бойынша бөлінгеннен кейін 

техникалық хатшы рұқсаттамалар мен түбіртектерді басып шығарады, оларға 

суреттер желімделеді және ҰБТӨП және/немесе базалық ЖОО-ның қабылдау 

комиссиясының мөрі қойылады. 

127. Рұқсаттаманы және рұқсаттама түбіртегін рәсімдеу ҰБТӨП-те 

және/немесе желілік ЖОО-да жүзеге асырылады. Рұқсаттама тестіленушіге 

тестілеуге рұқсаттама беру тізіліміне қол қойғызып беріледі. Рұқсаттама 

түбіртегіне тестіленуші қол қояды және техникалық хатшы оны ҰБТӨП 

басшысына және/немесе желілік ЖОО-ның жауапты хатшысына береді. 

Рұқсаттаманы алған кезде тестіленушіге ҰБТ өткізу уақыты мен орны туралы 

хабарланады. Желілік ЖОО-ның жауапты хатшылары рұқсаттама түбіртектерін 
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және тестілеу үшін жүргізілген төлем жөніндегі түбіртектерді базалық ЖОО-

ның жауапты хатшысына береді. 

128. Тестіленуші рұқсаттамадағы деректердің дұрыс толтырылуын 

тексереді. Дұрыс емес деректер анықталған жағдайда техникалық хатшыға 

хабарлайды, ол оларды түзету бойынша шаралар қабылдайды.  

129. Рұқсаттаманы алған кезде тестіленуші рұқсаттама мен түбіртектегі 

ҰБТ кезіндегі тәртіп ережесімен танысқандығы және оның жеке деректерінің 

дұрыстығын растап қолын қояды. 

 

20. ҰБТ-ға өтініштерді онлайн режимде беру 

 

130. 18 жасқа толған мектеп бітірушілері: 

1) egov.kz/services/CMDSearch/#/declaration/0/ сайтына кіреді. ЖСН 

арқылы мобильді азаматтар базасында тіркелгендігін тексереді. Егер 

тіркелмесе, телефон нөмірі арқылы тіркелу қажет. 

2) ent2020.testcenter.kz сайтына кіреді: 

- өзінің электронды поштасын енгізеді; 

Бұл электронды поштаға авторизация үшін логин және құпиясөз келеді. 

- Digital ID жүйесінде міндетті түрде тіркеуден өтеді. 

Жеке куәлік немесе паспорт болған жағдайда тіркелуге болады. 

- тіркеу мәліметтерін енгізеді; 

ЖСН енгізген соң үміткердің аты-жөні мен білім беру ұйымы ҰББДҚ-дан 

шығады. Мәліметтер қате болса, ҰБТ өткізу пунктіне хабарласу қажет. 

Барлық кезеңдерден сәтті өткен соң «Сіздің өтінішіңіз қабылданды» 

деген мәлімдеме шығады. 

131. 18 жасқа толмаған мектеп бітірушілері: 

1) egov.kz/services/CMDSearch/#/declaration/0/ сайтына кіреді. ЖСН 

арқылы мобильді азаматтар базасында тіркелгендігін тексереді. Егер 

тіркелмесеңіз, телефон нөмірі арқылы тіркелу қажет. Сонымен қатар 

бітірушінің заңды өкілі де өзінің телефон нөмірі арқылы тіркелу қажет. 

2) Заңды өкіл did.gov.kz сайтына кіреді; 

- Digital ID жүйесінде міндетті түрде тіркеуден өтеді және баланың ЖСН 

енгізеді. 

Жеке куәлік немесе паспорт болған жағдайда тіркелуге болады. Баланың 

ЖСН-ын енгізген соң заңды өкілдің жұмысы аяқталады. 

3) Үміткер ent2020.testcenter.kz сайтына кіреді: 

- өзінің электронды поштасын енгізеді; 

Бұл электронды поштаға авторизация үшін логин және құпиясөз келеді. 

- Digital ID жүйесінде міндетті түрде тіркеуден өтеді. 

Жеке куәлік немесе паспорт болған жағдайда тіркелуге болады. Өзінің 

телефон нөмірімен тіркелу қажет. 

- тіркеу мәліметтерін енгізеді; 

ЖСН енгізген соң үміткердің аты-жөні мен білім беру ұйымы ҰББДҚ-дан 

шығады. Мәліметтер қате болса, ҰБТ өткізу пунктіне хабарласу қажет. 
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Барлық кезеңдерден сәтті өткен соң «Сіздің өтінішіңіз қабылданды» 

деген мәлімдеме шығады. 

Күшейтілген медициналық-санитралық шаралар жағдайында 

өтініштерді қабылдау: 

132. ҰБТ-ға өтініштерді берудің ерекше жағдайы (өтінішті алдын ала 

беру) 

Өткен жылдардағы орта білім беру ұйымдарының бітірушілерінен, 

техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының бітірушілерінен, шетелде халықаралық оқушылар алмасу желісі 

бойынша оқыған орта білім беру ұйымдарының бітірушілерінен, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын білім беру 

ұйымын шетелде бітірген ұлты қазақ адамдар Орталықтың сайты арқылы 

онлайн режимде алдын ала өтініш беріп, ҰБТ базасында толық тіркелуден өту 

үшін ЖОО-ның жауапты хатшысына мәліметтерін жібереді (WhatsApp,  

әлеуметтік желідегі парақша, электронды пошта). 

133. Алдын ала өтініш берген соң түсуші сол интерфейсте төлем жасай 

алады.  

134. ҰТО филиалдарының қызметкерлері мен барлық ЖОО-лардың 

жауапты хатшыларының байланыс телефондары ҰТО сайтында жарияланған. 

 

21. ҰБТ-ға өтініш қабылдау кезінде жіберілген қателерді түзету 

 

135. ҰБТ-ға қатысуға өтінішті қабылдау туралы анықтамада қате 

табылған жағдайда немесе бар деректер өзгерген кезде тестіленушілер 

техникалық хатшыға жүгінеді және анықтаманың түбіртегіне өзгертуге 

жататын деректер ғана енгізіледі. Тестіленуші өзінің өзгертілген деректерін 

тексереді және кейін техникалық хатшы оны қайтадан тіркейді. Өтінішті 

қабылдау туралы жаңа анықтама басылып, тестіленушіге беріледі. 

136. Тестілеуге қатысудан бас тартқан жағдайда тестіленушінің өтініші 

жойылады. Өтініштерді жою үшін «Жою» батырмасы қызмет етеді және бас 

тарту туралы өтініш басылады. Тестіленушіден өтінішті қабылдау туралы 

анықтама және сақтауға алынған құжаттар туралы қолхат қайтарылады, оларға 

«жойылды» деген белгі қойылып, жеке папкаға салынады. Барлық құжаттар тек 

тестіленушінің өзіне бас тарту туралы өтінішке қол қойғаннан кейін (ҰБТ-ға 

қатысуға өтінішті кері қайтарып алу) беріледі.  

137. «ҰБТ өтініштерін қабылдау» web-қосымшасы жабылғаннан кейін 

қателер анықталған жағдайда тестіленушінің және/немесе түсушінің Т.А.Ә., 

туған жылы, жынысы, азаматтығы, ұлты бойынша тестіленушілердің 

деректеріне өзгерістер енгізу журналы толтырылады.  

138. Өзгерістер енгізу журналы Министрлік программисіне беріледі, ол 

«Министрлік Программисі» АЖО-ға тиісті өзгерістер енгізеді. 
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22. Металліздегіштердің жұмысқа жарамдылығын тексеру 

 

139. Тестілеуге кіргізудің алдында металліздегіштердің сезімталдығының 

қажетті талаптарға сәйкестігін тексеру жүргізіледі (тестіленушілерден тыйым 

салынған заттардың табылуы). 

140. Рамалық металліздегіштерді тексеру барысында металдан жасалған 

бұйымдардың барлығын шешіп, металіздегіштен жаяу жүргіншінің қалыпты 

жылдамдығымен өту қажет. Металдан жасалған бұйым табылған кезде 

металліздегіш дыбысты сигнал береді және оның екі жағындағы бағандарда 

заттың қай жерден табылғандығы көрсетіледі. 

141. Қолмен іздейтін металліздегішті тексеру кезінде тиісті түймені басу 

арқылы қосу керек және дыбыстық белгісінің берілуі мен жарық 

индикаторының жұмыс істейтіндігіне көз жеткізу үшін оны метал бұйымының 

үстінен өткізу арқылы тексеру қажет. 

142. Тестілеуге кіргізу барысында металліздегіштердің жұмыс істеу 

сапасын тексеріп отыру қажет.  

143. Техникалық қызметкер тестіленушілерді металліздегішпен тексеру 

сапасын бақылайды, ереже бұзушылық анықталған жағдайда Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісін хабардар етуі тиіс және жетекшімен бірлесіп,  

ереже бұзушылықтарды жою туралы шаралар қабылдайды. 

144. Тестіленушілерді металліздегішпен тексеру барынша әдептілікті 

сақтай отырып жүргізілуі қажет, тыйым салынған заттар табылған жағдайда 

(құралға тән дыбыс) тестілеуге кіргізбеу туралы тиісті акт жасалады. 

Тестіленуші тестілеуге кіргізілмейді. 

145. Металліздегіштердің дұрыс жұмыс істеуі үшін олардың жанында 

қуаты күшті электромагниттік сәуле шығару көздерінің, сонымен қатар 

қозғалыстағы металл бұйымдарының (есіктер, эскалаторлар) болмауы 

ұсынылады. 

 

23. Ұялы телефондар сигналдарын өшіретін құралдардың жұмысқа 

жарамдылығын тексеру 

 

146. Техникалық қызметкерге ұялы байланыс сигналдарын өшіретін 

құралдардың әрекет ету радиусында түрлі байланыстағы бірнеше ұялы 

телефондардан қоңырау шалу және ұялы телефон арқылы интернетке кіру 

мүмкіндіктерін тексеру қажет. 

147. Техникалық қызметкерге ұялы телефондардың сигналдарын 

өшіретін әрбір құрылғының (аудиториядағы және дәліздегі (бар болған 

жағдайда) қосылуына осы Нұсқаулықтың 28-қосымшасына сәйкес, ұялы 

телефондар сигналдарын өшіретін құрылғылардың жұмысы туралы акт жасай 

отырып бақылау жасау. 

148. Тестілеу өткізу барысында әрбір құрылғының жұмыс істеу сапасын 

ұялы байланыс телефондарының сигналдарын өшіретін құралдардың жұмысын 

тексеру туралы актіде белгілеу арқылы кемінде 3 рет тексеру. 



 

 

30 

 

149. Құрылғылардың уақытынан бұрын заряды таусылып, өшіп қалмауы 

үшін ұялы телефондардың сигналдарын өшіретін құрылғыларды тестілеу 

материалдарын тарату алдында қосу қажет. Бұл ретте ішкі істер органдарының 

радиобақылағыш құралдарының үздіксіз жұмысына қажетті жиіліктер 

өшірілмейді.  

 

24. Бейнебақылау жүйелерінің жұмысқа жарамдылығын бақылау 

 

150. Бейнетіркегішті бөлек аудиторияда орнату қажет, оған монитор 

қосылып, мониторда аудиторияларда және дәліздерде орналасқан барлық 

камералар көрінуі тиіс. 

151. Бейнетіркегіштегі жазба тестілеу басталған сәттен бастап жүргізілуі 

тиіс. 

152. Тестілеу жазбасын жүргізу процесінде келеңсіз жағдайлар болмауы 

үшін бейнетіркегіштер қондырылған бөлмеге кіруге шектеу қойылу қажет.  

153. Техникалық қызметкер аудиториядағы тестілеу процедурасының 

жазылуын бақылауды жүзеге асыруы қажет, аудиториядағы тәртіптің бұзылуы 

(тыйым салынған заттардың пайдалануы) анықталған жағдайда шұғыл түрде 

Министрлік өкілдері тобының жетекшісін хабардар ету. 

154. Әр лектің тестілеуі аяқталғаннан кейін тестілеуді өткізу барысының 

жазылуына көз жеткізу мақсатында жазбаны белгіленген уақыт бойынша қайта 

орап, қарап шығу қажет. 

155. Тестілеу өткізу технологиясының бұзылуы анықталған жағдайда 

бейнежазбадан сол сәтті табу және ереже бұзушылық фактісін дәлелдеу үшін 

бөлек файл ретінде сақтау керек. Аталған файлдар болған жағдайда тестілеуді 

өткізу үрдісінің толық жазбасымен бірге ҰТО-ға жеткізіледі.  

156. Бейнежазбаның интернет желісі арқылы онлайн-трансляциямен 

қамтамасыз етілгендігін тексеру. 

 

25. Тестіленушілерді аудиторияға кіргізу, отырғызу және қосымша 

отырғызу 

 

157. Тестіленушілерді кіргізу және отырғызу Қағидалардың 36, 37, 38 

және 40-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. 

158. ҰБТӨП-ке және/немесе базалық ЖОО-ға тестіленушілерді кіргізу 

аудиториялар бойынша жүргізіледі. Тестілеуге кіргізу барысында тыйым 

салынған заттар анықталған жағдайда, Қағидалардың 13-1 қосымшасына сәйкес 

акт жасалып, тестіленуші тестілеуге кіргізілмейді. 

159. Тестілеуге кіргізу барысында металліздегіштердің бір түрі: қолмен 

іздейтін немесе рамалық металліздегіш қолданылады. Тестілеуге кіргізу 

барысында металліздегіштер қоғамдық тәртіпті және ҰБТ өткізу кезінде 

халықтың жаппай жиналған жерлерінде тестіленушілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар ҰБТӨП және/немесе базалық ЖОО 

ғимаратына тыйым салынған заттарды кіргізбеу үшін қолданылады. 
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160. Тестілеуге кіргізу барысында металліздегіштерді қолдануды 

мемлекеттік комиссия жүзеге асырады. Тексеру рәсімін бақылауды Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісі іске асырады. 

161. ҰБТӨП ғимаратына кіргізу барысында бөтен тұлға анықталған 

жағдайда Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес акт жасалады, бөтен тұлға және 

орнына заңсыз тұлға кіргізуге әрекет жасаған тестіленуші тестілеуге  

жіберілмейді. 

162. Тестіленушілерді аудиторияларға кіргізу ҰБТ басталғандығы 

хабарланған сәтте тоқтатылады. Тестіленуші аудиториядан дәлелді 

себептермен (әжетханаға) 1 сағат 30 минут ішінде, тестілеудің бірінші сағаты 

өткеннен кейін уәкілетті тұлғаның алып жүруімен шыға алады. Осы уақыттан 

кейін аудиториядан тестілеу аяқталғанға дейін шығуға тыйым салынады.  

163. Ұқсас мамандықтарға қысқартылған оқу түрі бойынша оқуға 

түсушілер дәлелді себептермен уәкілетті тұлғаның алып жүруімен тестілеудің 

бірінші сағаты аяқталғаннан кейін 20 минут ішінде шыға алады. 

164. ҰБТ кезінде аудиторияға Министрлік өкілдері, мемлекеттік 

комиссия төрағасы Министрлік өкілдері тобы жетекшісінің алып жүруімен, 

АМТ және БССҚД кіруге құқылы. 

165. ҰБТӨП-те ҰБТ өткізу кезінде Министрлік өкілі, Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісі, мемлекеттік комиссияның төрағасынан басқа 

барлық тестілеу қатысушыларына ұялы телефондарды пайдалануға тыйым 

салынады.   

166. Тестіленуші кейбір ерекше жағдайларда (мысалы, Қағидалардың 26-

тармағында көрсетілген дәлелді себептер бойынша (денсаулық жағдайы 

бойынша, жақын туыстары қайтыс болуына байланысты, төтенше жағдайлар 

кезінде), өтініш беру кезінде тестілеуді тапсыру тілі қате көрсетілген) тестілеу 

күнін өзгерту немесе аудиторияның тілдік статусын өзгерту туралы өтініш 

береді. Өтініш мемлекеттік комиссия төрағасының атына беріледі. Өтінішке  

растайтын құжаттар қоса беріледі. Отырғызу туралы шешім мемлекеттік 

комиссия отырысының хаттамасымен рәсімделеді. Отырғызу, егер ҰБТӨП 

және/немесе базалық ЖОО-да тестілеудің қажетті тілі бар лектер мен 

аудиториялар, бос орындар болған жағдайда ғана жүргізіледі. 

167. Сұрақ бойынша оң шешім шыққан жағдайда Министрлік өкілі 

ҰБТӨП-тің және/немесе базалық ЖОО-ның өтініштер журналында көрсетілген 

тест тапсыру тіліне сәйкес тестіленушінің қосымша отырғызылатын 

аудиториясының нөмірін анықтайды.  

168. Министрлік өкілі тестіленушінің рұқсаттамасына тиісті өзгерістер 

енгізеді, аудитория кезекшісін қосымша отырғызылғаны туралы хабардар етеді. 

169. Отырғызу кезінде бірінші кезекте осы аудиторияда тестілеуге 

келмеген тестіленушінің тестілеу материалдары қолданылады, егер мұндай 

болмаса, онда қосымша тестілеу материалдарынан беріледі. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

170. Аудиториялардағы орын саны тестіленушілердің арасында 

шахматтық ретпен кемінде 2 метр қашықтық есебінен қысқартылады. 

171. Аумақтың қоршалуы: 
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 Ғимараттың аумағын қоршау құқық қорғау органдарымен жүзеге 

асырылады. Бұл ретте тестіленушілер үшін ғимараттың аумағына барлық 

мүмкін жақтан кіру мүмкіндігі болуы керек. Бір ғана кіретін жер болса, адамдар 

жиналып қалуы мүмкін. Ғимарат аумағына тек тестіленушінің өзі, ата-ана, 

мұғалім, туысқандар және басқа адамдардың алып жүруінсіз кіреді. 

Мемлекеттік комиссия құқық қорғау органдарымен бірлесіп, ата-аналардың, 

мұғалімдердің, туысқандардың және басқа адамдардың қоршау сызығынан тыс 

жерде жиналуын болдырмау бойынша шараларды қамтамасыз етеді. 

172. Ғимараттың алдында: 

Ғимаратқа кіретін жерде кезекке арналған бірнеше жылжымалы ленталар 

- барркадалар (әуежайдағыдай) орналастырылуы қажет. Ленталар әр түрлі 

жерден бір бірінен алыс қашықтықтан бастау алып, кіретін жерге қарай 

бағытталу керек. Әр лента «зигзаг» түрінде орнатылуы қажет. Әр «зигзаг» 

бұрышының келесі бұрыштан ара қашықтығы кемінде 2 метр болуы қажет. 

Кіргізу барысында кіретін есікке дейінгі қозғалыс тоқталып қалса, әр бітіруші 

«зигзаг» бұрышында жалғыз өзі тұруы тиіс. Сәйкесінше бітірушінің алдағы 

және арттағы адамдармен арасындағы қашықтығы кемінде 2 метр болады. 

173. Ғимаратқа кіргізу: 

Дезинфекцияның бірінші кезеңі – сыртқы киімді дезинфекциялық 

ерітінділермен залалсыздандыратын арнайы тоннель арқылы өту. Одан кейін 

тестіленуші аяқ киімін және қолын санитайзермен дезинфекциялайды. 

Келесі кезеңде тестіленуші термобақылаудан өтуі тиіс. Тестіленушіде 

дене қызуы (38°С және жоғары) анықталған жағдайда, оған кезекші 

медициналық қызметкерлердің бригадасы шұғыл көмек көрсетеді (тестілеу күні 

барлық пунктерде жедел жәрдем машиналары кезекшілік етуі қажет). 

Тестіленуші тексерушінің сматрфонындағы арнайы қосымша арқылы 

жеке басын сәйкестендіруден өтеді. Рұқсаттамалары бар адамдар рұқсаттама 

мен жеке куәлігін көрсетеді. Бұл ретте тексеруші мен тестіленуші арасында 

кемінде 2 метр қашықтық болуы керек. Тепловизор мен сәйкестендіруді 

жүргізетін адам арасында кемінде 2 метр қашықтық болуы керек. 

Медициналық-санитарлық бақылаудың барлық кезеңдерінен өткен соң 

тестіленушіге маска беріледі. Бұл ретте тестіленуші тестілеу пунктіне киіп 

келген маскасын арнайы қоқыс жәшігіне тастайды. Қолданылған маскалар сол 

күні кәдеге жаратылуы тиіс. Қолданылған маскалардың кәдеге жаратылуына 

мемлекеттік комиссия жауапты болып табылады. 

1) Тестіленуші өз денсаулығының қанағаттанарлық жағдайын, ҰБТ өткізу 

ережелерімен танысқандығын және тыйым салынған заттарды алып кіру үшін 

жауапкершілігін растап, осы Нұсқаулықтың 29-қосымшасына сәйкес актке қол 

қояды. Сәйкесткендіру жүргізетін адам мен қол қоятын үстелдің арасында 

кемінде 2 метр қашықтық болуы керек. 

Ғимаратқа кіретін жерде металліздегіштен бұрын заттарды сақтауға 

арналған орындар қарастырылуы қажет. Тестіленуші заттарды сақтауға 

арналған орынға өтіп, заттарын қалдырады. Қол қоюға арналған үстел мен 

заттарды сақтауға арналған орынның арасында кемінде 2 метр қашықтық 

болуы керек. 
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2) Келесі кезең – металліздегіштен өту. Тыйым салынған заттар табылған 

жағдайда, тиісті акт жасалып, тестіленуші тестілеуге кіргізілмейді. Заттарды 

сақтауға арналған орын мен металліздегіштің арасында кемінде 2 метр 

қашықтық болуы керек. 

Барлық тексерушілер (тепловизор, сәйкестендіру, қол қоюға арналған 

үстел, металліздегіш) маскада болуы керек. 

174. Аудиторияға өту жолы: 

Әр қабаттағы дәліздерде санитайзерлер орнатылады. Заттардың бетіне 

қол тигізуді барынша болдырмау үшін дәліздер мен аудиториялардағы барлық 

есіктер ашық болады. 

175. Аудиторияны дайындау және тестіленушілерді отырғызу тәртібі: 

Ауаны және заттарды залалсыздандыру үшін тестілеу басталғанға дейін 

аудиторияларда кварцтау жүргізілуі қажет (ультракүлгін шамды қолдана 

отырып). Кварцтаудан соң аудиторияларды желдетіп алу қажет. Кварцтау 

журналында кварцтау шамының жұмыс уақыты бойынша есеп жүргізу қажет. 

Бұл ретте аудиториалар үнемі желдетіліп тұруы тиіс. 

Аудиторияны квартауды тестілеу аяқталған соң қайта жүргізу қажет. 

Қолданылған маскаларды жинауға арналған тасымалды қоқыс жәшігі болуы 

қажет. 

Аудиторияда орындар шахматтық ретпен орналасады. Бұл ретте 

тестіленушілер арасында кемінде 2 метр қашықтық сақталады. 

              

26. Материалдар салынған қаптарды ашу 

 

176. Тестілеу материалдары салынған қаптар мемлекеттік комиссияның, 

Министрлік өкілдерінің және ҰҚКД қатысуымен ашылады. Қаптың сыртқы 

қалпы, пломбы нөмірлерінің болуы және олардың пломба нөмірлері жазылған 

бланктегі нөмірлерге сәйкес келуі тексеріледі. Сондай-ақ мекенжай 

биркасындағы сүргіш мөрінің бүтіндігі, қаптың бүйір қалталарындағы лек 

нөмірінің болуы тексеріледі. Қаптың аузы пломбалар мен тігістерді кесу 

арқылы ашылады. Қапты теріс айналдырып, ішкі тігістерінің және оверлоктың 

бүтіндігі тексеріледі. Қораптардың төрт жағынан жабыстырылған ҰТО 

логотипі бар пломбалардың бүтіндігі тексеріледі және ашу актісіне қол 

қойылады.  

 

27. Тестілеу материалдары бар қораптарды ашу 

 

177. Аудиторияда тестілеу материалдары бар қорап үш тестіленушінің 

қатысуымен ашылады.   

178. Қорапта: тестілеу материалдарын ашу актісі, жауап парақтары 

салынған конверт, жауап парақтарының көшірмелері, кітапшалар, қосымша 

жауап парақтары салынған конверт (№1 аудиторияда ғана, егер № 1 аудитория 

болмаса, одан кейінгі аудиторияда), француз және неміс тілі пәндері бойынша 

тест тапсырмалары бар кітапшалар (№1 аудиторияда ғана, егер №1 аудитория 

болмаса, одан кейінгі аудиторияда), ағылшын тіліндегі тест тапсырмалары бар 
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кітапшалар (тек ағылшын тілінде тест тапсырушылар бөлінген аудиторияда 

ғана) және нұсқаларды бөлу парағы (тек ҰБТ ТжКБ үшін). 

179. Шақырылған тестіленушілер қораптағы мөрдің бүтіндігін тексереді. 

Қорапты ашып, ішіндегі тестілеу материалдарын санап, нәтижелерін Тестілеу 

материалдарын ашу актісіне түсіреді және оған қолдарын қояды. Тестілеу 

материалдарының нақты саны сәйкес келмеген жағдайда, Министрлік өкілі 

Министрлік өкілдер тобының жетекшісін ескертеді және ол фактіні тестілеу 

материалдарын ашу актісінде көрсетеді. Қорапты ашқаннан кейін оның 

ішіндегі кітапшалар осы аудиториядағы тест тапсыру тіліне сәйкес келмесе, 

Министрлік өкілі Министрлік өкілдері тобының жетекшісін ескертеді және акт 

жасайды. 

180. Бұдан кейінгі шешімді Министрлік өкілі мен мемлекеттік комиссия 

ҰТО-мен бірлесіп, қабылдайды. 

 

28.  Тестілеу материалдарын тарату және олармен жұмыс істеу тәртібі 

 

181. Бірінші кезекте тек қана жауап парағы және жауап парақтарының 

көшірмесі (тестілеуден кейін балдарды өз бетінше санауға арналған арнайы 

бланк ) ғана таратылады. Министрлік өкілі таратып болғаннан кейін, оларды 

толтыру тәртібін түсіндіреді.  

182. Тестілеу барысында арифметикалық амалдарды (қосу, алу, көбейту, 

бөлу) орындауға болатын қарапайым калькуляторды қолдануға рұқсат беріледі. 

Бұл ретте калькуляторды кіргізуге рұқсат берілмейді (калькуляторлар алдын 

ала орындарда онатылады). 

183. Тестіленушілерге тестілеудің нәтижелерін жауап парақтарын 

өңделген кезде ғана алатындығын ескертеді. Жауап парағы бір данада беріледі 

және ауыстыруға жатпайды және тестілеу нәтижелерін растайтын жалғыз 

құжат болып табылады. Тестіленуші оны өте мұқият қатесіз және өзгертусіз 

толтырады.  

184. Жауап парағының қызметтік секторлары толтырылғаннан кейін 

кітапшаларды тарату ағылшын тілінде ҰБТ тапсыратындардан басқаларына 

(ағылшын тілінде тест тапсырушылар үшін бөлек кітапша таратылады) № 1 

отырғызу орнынан бастап жүргізіледі.  

185. Ескерту: ұқсас мамандықтарға қысқартылған оқу түрі бойынша 

оқуға түсушілер үшін кітапшалар нұсқаларды бөлу парағына сәйкес 

таратылады (тек ҰБТ ТжКБ үшін). 

186. Кітапшалар таратылғаннан кейін тестіленушілер кітапшаның барлық 

беттерін тексереді. Егер беттері жоқ болса немесе типографиялық ақау болған 

жағдайда тестіленуші Министрлік өкіліне бірден хабарлауы қажет. 

187. Тестіленуші нұсқа нөмерін кітапшадан (4-сектор) көшіреді және 

кітапшаның мұқабасын толтырады.   

188. Жауап парағының қызметтік секторы мен кітапшаның мұқабасын 

толвқ толтырғаннан кейін сұрақтар қою мен түсіндіру жұмыстары 

тоқтатылады, тақтаға ҰБТ басталу және аяқталу уақыты жазылады. Тест 

тапсырмаларының жауаптарын белгілеу және жауап парағының көшірмесін 
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толтыру толық тестілеу уақытына кіреді. Тестілеуге берілетін уақыт - 4 сағат 00 

минут. Әр 45 минут сайын тестіленушілерге ҰБТ-ның аяқталуына қалған уақыт 

туралы еске салады. ҰБТ аяқталған уақытта аудиторияда бір мезгілде 5-тен кем 

емес тестіленуші қалуы керек. 

189. Тестілеу материалдарымен жұмыс Қағидалардың 41, 42, 43, 44, 45, 

46 және 47 тармақтарына сәйкес жүргізіледі. 

190. Ескерту:  

1) 6-сектор «Шығармашылық емтихан», шығармашылық дайындықты 

талап ететін білім беру бағдамалары тобын таңдаған және екі пән бойынша 

тестіленетіндер толтырады. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім 

беру бағдамалары тобын таңдаған, бірақ тестілеу кезінде бес пән бойынша тест 

тапсыратындар 6-шы «Шығармашылық емтихан» секторын боямайды; 

2) Қағидалардың 21-тармағына сәйкес халықаралық сертификаты бар 

тұлғалар жауап парағында бейіндік пәндердің біреуінің ғана жауаптарын 

белгілейді. 

Тестілеу аяқталғаннан кейін тестіленуші жауап парағы көшірмесіне 

жазылған өзінің жауаптарын тестілеудің нәтижелерін өңдегеннен кейін 

мемлекеттік комиссиямен жалпы шолу үшін ұсынылған дұрыс жауаптар 

кодтарымен салыстырады. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

191. Тестілеу уақыты: 

Тестілеу уақыты қосымша уақыт қосу нәтижесінде өзгертілді. Толық оқу 

мерзіміне түсетіндер үшін (мектептен кейін) – 4 сағат, қысқартылған оқу 

мерзіміне түсетіндер үшін (колледжден кейін) – 1 сағат 50 минут. Бұл ретте 

тестілеуді уақытынан бұрын аяқтаған тестіленушілер нұсқаның 4-інші санын 

анықтайтын комбинацияны күтпей, шыға алады. Тестілеу аяқталғанда ҚР БҒМ 

өкілі нұсқаның 4-інші санын анықтайтын комбинацияны оларға жеке (басқа 

тестіленушілер естімейтіндей) көрсетеді. 

192. Терезелер және есіктер: 

Тестілеуден бұрын аудиториялар есіктер мен терезелердің бір уақытта 

ашық болуы арқылы желдетілуі тиіс (өтпелі желдету). Тиісті деңгейде үнемі 

желдетіліп тұруы үшін терезелер ашық болуы керек. 

193. Аудиториядағы ҚР БҒМ өкілдері: 

ҚР БҒМ өкілдері үнемі маска және қолғап киіп жүруі қажет. 

194. Әжетханаға шығу: 

Аудиториядан әр шыққан сайын тестіленушілер қолдарын санитайзермен 

өңдеуі тиіс. Әр қабаттағы дәліздерде санитайзерлер орнатылады. Заттардың 

бетіне қол тигізуді барынша болдырмау үшін дәліздер мен аудиториялардағы 

барлық есіктер ашық болады. 

195. Тестілеу басталғаннан кейін 2 сағат өткен соң тасымалды қоқыс 

жәшігі арқылы қолданылған маскаларды жинау жүргізіледі. Тестіленушілерге 

жаңа медициналық маскалар беріледі. 

196. Медициналық қызметкерлер: 

Тестілеу аяқталғанға дейін ғимараттың жанында жедел жәрдем 

машиналары кезекшілік етуі қажет. Тестілеу пунктінің медциналық пунктінде 
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қосымша маскалар (тестіленушілер санынан кемінде 10% есебінен) және қолды 

өңдейтін сұйықтықтар болуы керек. 

  

29. Тестілеу аяқталғаннан кейін тестілеу материалдарын қабылдау 

және тапсыру 

 

197. Тестілеу материалдары:  жауап парағы, кітапша әр тестіленушіден  

жеке қабылданады, тестіленуші оларды жауап беруді аяқтауына қарай немесе 

тестілеу уақыты аяқталғаннан кейін орнында отырып, Министрлік өкіліне 

тапсырады.  

198. Министрлік өкілі және/немесе аудитория кезекшісі тестіленушінің 

жауап парағының барлық қызметтік секторларының және кітапшаның 

мұқабасының толтырылуын тексереді, содан кейін тестіленуші аудиториядан 

шығады.  

199. Министрлік өкілі және/немесе аудитория кезекшісі тестілеу 

материалдарын конвертке және қорапқа салады және бес тестіленушінің алып 

жүруімен тестілеудің нәтижелері өңделетін кабинетке дейін жеткізеді. 

200. Министрлік өкілі және/немесе аудитория кезекшісі Министрлік 

өкілдері тобының жетекшісіне тапсырады: жауап парақтары бар конверт 

(қолданылған және қолданылмаған), отырғызу парағы, тестілеу материалдарын 

ашу актісі, қолданылған кітапшалар, рұқсаттама түбіртектері мен аудиториялық 

тізімі бар қорапты тапсырады. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

201. Емтихан материалдарын тапсыру барысында тестіленуші мен ҚР 

БҒМ өкілі арасында кемінде 2 метр қашықтық сақтаулы тиіс. 

202. Тестілеу аяқталған соң ғимараттан шықпас бұрын тестіленуші қолын 

санитайзермен өңдеуі тиіс. 
 

30. Тестілеу нәтижелерін өңдеу 
 

203. Тестіленушілердің жауап парақтарын сканерден өткізу келесі 

тәртіппен жүргізіледі: 

1) Министрлік өкілі жауап парақтары салынған конверттерді сканерден 

өткізу үшін Министрлік программисіне береді. Конвертте толтырылған және 

толтырылмаған жауап парақтары болады. Толтырылған және толтырылмаған 

жауап парақтарының барлығы сканерден өтеді. Жауап парақтары әрбір 

аудитория бойынша екі рет сканерден өткізіледі. Тестілеу уақытында 

аудиториядан тәртіп ережесін бұзғаны үшін шығарылған, тестілеу 

материалдарын уақытылы тапсырмаған, тестілеу өткізу барысында анықталған 

бөтен тұлғаның,  жауап парақтары бүлінген (кейбір ерекше жағдайларда осы 

Нұсқаулықтың 30-қосымшасына сәйкес акт жасалып жаңа жауап парақтары 

берілген) тестіленушілердің жауап парақтары сканерленбейді; 

2) Министрлік программисі сканерден өткізуді аяқтағаннан кейін, жауап 

парақтарын конвертке салады, содан кейін осы Нұсқаулықтың 31-қосымшасына 

сәйкес жауап парағын сәйкестендіру хаттамасын береді; 
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3) Министрлік өкілі мен мемлекеттік комиссия жауап парақтарын 

сәйкестендіруге кіріседі, программист келесі аудиторияның жауап парақтарын 

сканерден өткізеді.  

204. Жауап парағы автоматты түрде сәйкестендірілген деп есептеледі, 

егер: 

1) осы аудиторияға бөлінген жауап парағының тізімінде болса; 

2) ондағы ТЖК өтініш бланкісіндегі ТЖК-мен сәйкес келсе; 

3) оның отырған орны отырғызу парағындағы нөмірмен сәйкес келсе. 

205. Басқа жағдайда жауап парақтары сәйкестендіру жүргізу үшін 

сәйкестендіру хаттамасына түседі. 

206. Жауап парағы көзбен сәйкестендірілген деп есептеледі, егер: 

1) осы аудиторияға бөлінген жауап парағының тізімінде болса; 

2) ондағы ТЖК өтініш бланкісіндегі ТЖК-мен сәйкес келсе; 

3) комиссия нақты орнын, нұсқа нөмірін, бейіндік пәндерді көрсетсе.  

207. Басқа кез-келген жағдайда жауап парағы тағы да сәйкестендіру 

хаттамасына түседі. 

208. Жауап парақтарын сәйкестендіру үшін пайдаланылады: 

1)  отырғызу парағы;  

2)  тестіленушілердің жауап парақтары; 

3)  тестіленушілердің кітапшалары; 

4)  жауап парақтарын сәйкестендіру хаттамасы.  

 

31. Жауап парақтарын сәйкестендіру 

 

209. Сәйкестендірудің мәні тестілеу нәтижелерін өңдеу үшін 

тестіленушілер туралы барлық қажетті деректерді анықтау болып табылады. Ол 

үшін жауап парақтарын сәйкестендіру хаттамасында: 

1) жоғарғы кестеден әрбір тестіленуші үшін оған тиісті жауап парақтарын 

қарап белгілейді; 

2) төменгі кестеден әрбір жауап парақтары үшін тестіленушіге тиісті 

деректерді қарап белгілейді. 

210. Осы аудитория бойынша жауап парақтары мен кітапшалар арасынан 

сәйкестендірілмеген жауап парақтары мен оларға сәйкес кітапшалар іріктеп 

алынады.  

211. Әрбір жауап парағын оған тиісті кітапшаның ішіне салып және 

кітапшаның мұқабасына осы жауап парағының нөмірі жазылады. 

212. Салынған жауап парағы мен кітапша және толтырылмаған жауап 

парақтары төменгі кестеде келтірілген тәртіп бойынша салынады. 

213. Жоғарғы кестедегі сәйкестікті белгілеу. Жоғарғы кестенің әрбір 

жолдарындағы тестіленушінің аты-жөні бойынша оған тиісті жауап парағы 

табылады. Содан соң «жауап парағының №» деген бағанға оның нөмірі және 

«Ескерту» бағанына «Түзету»  деп жазылады. Тестіленуші келмеген жағдайда 

«Ескерту» бағанына «Келген жоқ» деп жазылады. Ғимаратқа кіргізу кезінде 

бөтен тұлға анықталған жағдайда «Ескерту» бағанына «Жіберілмейді» деп 
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жазылады. Тестіленуші аудиториядан шығарылған жағдайда «Ескерту» 

бағанына «Жойылсын» деп жазылады. 

214. Төменгі кестемен жұмыс. Тестіленуші жауап парағын толтыру 

кезінде қате жіберілген төмендегі секторлар қою сызықпен қоршалады: 

1) Тегі, аты-жөнін сәйкестендіру. Сәйкестендіру үшін төменгі кестенің 

өңделетін жолында көрсетілген жауап парағы алынып, ондағы тестіленушінің 

қолымен жазылған тегі, аты-жөні «жауап парағындағы аты-жөні» бағанына 

түсіріледі; 

2) ТЖК мен орын нөмірін сәйкестендіру. Сәйкестендіру үшін отырғызу 

парағын алып, ондағы осы тестіленушінің аты-жөні мен оған тиісті ТЖК 

анықталып, «дұрыс ТЖК» бағанына және кітапшадан оның орнының нөмірін 

анықталып, «Орнының дұрыс нөмірі» бағанына жазылады; 

3) нұсқаны сәйкестендіру. Сәйкестендіру үшін тестіленушінің 

кітапшасын алып, ондағы нұсқа «кітапшадағы нұсқа №» деген бағанға 

түсіріледі; 

4) бейіндік пәндерді сәйкестендіру. Сәйкестендіру үшін тестіленушінің 

кітапшасын алып, ондағы бейіндік пәндердің атауы «кітапшадағы бейіндік 

пәндер» бағанына жазылады;  

215. Осы қателер түзетілгеннен кейін «Шешім» бағанына «Түзету» деп 

жазылады. 

216. Егер аудиторияға бітіруші қосымша отырғызылса, жүйе оның тегін, 

аты-жөнін осы аудиторияға бөлінген бітірушілердің тізімінен таба алмайды. 

Сондықтан тестіленушінің тегі, аты-жөні жоғарғы кестеде жоқ болғандығына 

қарамастан, оның жауап парағы төменгі кестеде белгіленеді. Отырғызу парағы 

тексеріледі. Бұл тестіленуші қосымша отырғызылған ретінде белгіленеді. 

«Шешім» бағанына «Қосымша отырғызу» деп жазылады. 

217. Егер берілген аудиторияға бөлінген жауап парағының тізімінде жоқ 

жауап парағы табылса, бұл тестіленушінің жұмысы бағаланбайды және оның 

нәтижесі емтихан ведомосында көрсетілмейді. «Шешім» деген бағанға «Жою» 

деп жазылады. 

218. Бір аудиторияға бөлінген нұсқалар санынан бірдей нұсқалар саны 

көп болған жағдайда осы Нұсқаулықтың 32-қосымшасына сәйкес нұсқаларды 

сәйкестендіру жүргізіледі. 

219. Толтырылған сәйкестендіру хаттамалары деректер базасына енгізілу 

үшін программиске беріледі.  

220. «Министрлік программисі» АЖО-сында сәйкестендіру хаттамасын 

толтырып қойғаннан кейін тексерушілердің тарапынан жіберілген қателер 

табылған жағдайда, жауап парақтары қайта сәкестендіруден өткізіледі. Қайта 

сәйкестендіру ҰТО-мен келісіп, пароль алғаннан кейін іске асырылады. 

221. Қайта сәйкестендіру төмендегі жағдайларда жүргізіледі: 

1) ТЖК қате түзетілген; 

2) нұсқа қате түзетілген; 

3) бейіндік пәндер қате түзетілген.  
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222. Осы Нұсқаулықтың 33-қосымшасына сәйкес қайта сәйкестендірудің 

мәні тестілеу нәтижелерін өңдеу үшін тестіленушілер туралы барлық қажетті 

деректерді анықтау болып табылады. 

 

32. Дұрыс жауаптар кодын ашу және емтихан ведомостарын беру 

 

223. Министрлік өкілі лектің жауап парақтарын сәйкестендіру процесінің 

аяқталғандығын ҰТО-ға хабарлайды. 

224. ҰТО Министрлік өкіліне парольді айтып, дұрыс жауаптар кодының 

файлын телекоммуникациялық желі арқылы жібереді.  

225. Дұрыс жауаптар коды жауап парақтары сәйкестендірілгеннен кейін 

мемлекеттік комиссияның төрағасы және ҰҚКД өкілімен (күнтізбелік жылғы 

маусым-шілде айларындағы ҰБТ өткізу кезінде) бірлесіп, үш парольдің 

көмегімен ашылады: мемлекеттік комиссия төрағасының паролі, ҰҚКД өкілінің 

паролі (күнтізбелік жылғы маусым-шілде айларындағы ҰБТ өткізу кезінде) 

және Министрлік өкілінің паролі (ҰТО-дан алынады). 

226. Дұрыс жауаптар коды екі данада басылады: біреуі көпшіліктің 

назарына ілінеді, ал екіншісі апелляциялық комиссияға беріледі. 

227. Жұмыстарды бағалау жүргізіледі және апелляцияны есепке 

алмағандағы емтихан ведомосі төрт данада басылып шығарылады, базасында 

ҰБТӨП орналасқан оқу орнының немесе аудандық (қалалық) білім бөлімінің 

мөрімен расталады: 

1) бірінші данасы көпшіліктің назары үшін ілінеді; 

2) екіншісі – Министрлік өкілі үшін; 

3) үшіншісі – апелляциялық комиссия төрағасы үшін; 

4) төртіншісі – ҰБТӨП-те және/немесе базалық ЖОО-да қалады. 

228. Түсуші апелляцияны есепке алмағандағы тестілеу нәтижелерімен 

ҰТО сайтында ТЖК және ЖСН енгізу арқылы таныса алады. 
 

33. Апелляцияны өткізу 

 

229. ҰБТӨП-тегі және/немесе базалық ЖОО-ғы апелляциялық комиссия 

өзінің жұмысын Қағидалардың 68, 69, 70, 71-тармақтарына сәйкес 

ұйымдастырады. 

230. Апелляциялық комиссияның құрамы тестілеу пәндері бойынша орта, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру 

ұйымдарының педагог қызметкерлерінен қалыптастырылады. ҰБТ кезінде бір 

тестілеу пәні бойынша педагог қызметкерлердің саны – екіден кем емес. 

Апелляциялық комиссияның жұмысы арнайы бөлмеде (кабинетте) жүзеге 

асырылады. Апелляциялық комиссияның мүшелеріне ұялы телефонмен және 

ақпаратты берудің басқа құралдарымен қолдануға болмайды. 

231. Апелляциялық комиссияның жұмысы келесі кезеңдерден тұрады: 

1) апелляцияға тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық 

себептер бойынша берілген өтініштерді қабылдау; 
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2) тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша 

апелляцияға берілген өтініштерді ДБ-ға енгізу; 

3) апелляциялық комиссия үшін қажетті құжаттарды басып шығару;  

4) апелляциялық комиссияның отырысы; 

5) апелляция бойынша шешім қабылдау;  

6) апелляция бойынша шешімдерді енгізу және республикалық 

комиссиямен байланысу;  

7) Қағидалардың 22, 23-қосымшаларына сәйкес апелляциялық комиссия 

отырысының хаттамасын басып шығару. 

232. Жұмыс уақытында апелляциялық комиссия келесі құжаттарды 

қолданады:  

1) тестіленушіден апелляцияға өтініш;    

2) апелляция өтініштерін тіркеу журналы; 

3) Қағидалардың 24, 25-қосымшаларына сәйкес апелляцияға берілген 

өтініштер тізілімі;  

4) осы Нұсқаулықтың 34, 35-қосымшасына сәйкес тестіленушінің жауап 

парақтарын талдау картасы, жауап парағы және кітапша; 

5) апелляцияны есепке алмағандағы емтихан ведомосі; 

6) дұрыс жауаптар коды. 

Күшейтілген медициналық-санитарлық шаралар: 

233. Бөлмеде орындар шахматтық ретпен орналасады. Бұл ретте 

мұғалімдер арасында кемінде 2 метр қашықтық сақталады. Барлығы бірреттік 

маскада болуы керек. 

234. Апелляцияға өтініш беру кезінде тестіленуші мен апелляциялық 

комиссия төрағасының арасында кемінде 2 метр қашықтық болуы керек. 

 

34. Апелляцияға өтініштер қабылдау 

 

235. Тестіленуші тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда,  тестіленуші 

жеке өзі апелляциялық комиссия төрағасының атына өтініш береді. 

Тестіленушінің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты, тестілеуге 

рұқсаттамасы болуы керек. Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша өтініш 

Қағидалардың 17, 18-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша, техникалық 

себептер бойынша Қағидалардың 19, 20-қосымшаларына сәйкес нысан 

бойынша апелляция өтініштері ҰБТ нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі 

күнгі сағат 13.00-ге дейін қабылданады және оны апелляциялық комиссия бір 

күн ішінде қарастырады. Тестілеу нәтижелері бойынша апелляция 

өтініштерінің барлығы Қағидалардың 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

апелляцияға арналған өтініштерді тіркеу журналында тіркеледі. 

236. Тест тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептер бойынша 

апелляцияға өтініштер қабылдауды Министрлік өкілдері жүзеге асырады. 

237. Тест тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептер бойынша 

берілген өтініштер Министрлік программисі оларды ДБ енгізуін бақылау үшін 

апелляциялық комиссия төрағасына беріледі.   
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35. Апелляциялық комиссияның отырысына дайындық 

 

238. Министрлік программисі апелляциялық комиссияға 

тестіленушілердің жауаптарын талдау картасы мен апелляцияға берілген 

өтініштер тізілімін басып шығарады.  

239. Министрлік өкілі жауап парағының көшірмесі мен оның  

түпнұсқасындағы мәліметтің сәйкестігін бақылау үшін тестіленушілердің 

жауап парақтарының түпнұсқаларының көшірмелерін алады. 

240. Министрлік өкілі отырыстан бұрын апелляциялық комиссияның 

төрағасына: 

1) апелляцияға өтініш берген тестіленушілердің жауап парақтарының 

түпнұсқаларын (көшірмесін алғаннан кейін);  

2) дұрыс жауаптар кодын; 

3) тестіленушілердің кітапшаларынан жасалған апелляцияға өтініш 

берген тест тапсырмаларының көшірмесін;   

4) тестіленушілердің жауаптарын талдау картасын; 

5) тестіленушілердің апелляцияға берген өтініштерін; 

6) апелляцияға берілген өтініштердің тізілімін; 

7) апелляцияны есепке алмағандағы емтихан ведомосын береді. 

 

36. Апелляциялық комиссияның отырысы 

 

241. Апелляциялық комиссия тестіленушілердің өтініштерін тестілеу 

нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13-00-ден бастап  қарайды. 

242. Апелляциялық комиссия әр тестіленушімен жеке жұмыс жүргізеді. 

Тестіленуші апелляция комиссиясының отырысына келмеген жағдайда, оның 

апелляцияға берген өтініші қарастырылмайды. 

243. Апелляцияға арналған өтініште көрсетілген нақты фактілер 

қарастырылуға жатады. Апелляция кезінде апелляциялық комиссияға 

тестіленуші көрсеткен пәнді және нұсқаны ауыстыруға рұқсат етілмейді. 

Барлық тест тапсырмаларын қайта қарастыру бойынша апелляцияға 

берілген өтініште әрбір тапсырма бойынша дәлелді негіздемені көрсетпей 

(толық түсіндірме, тапсырманың толық шешімі) берілсе, қарастыруға 

жатпайды.  

 

37. Апелляция бойынша шешім қабылдау 

 

244. Өтініштер бойынша шешім апелляциялық комиссия мүшелерінің 

жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған 

жағдайда, комиссия төрағасының даусы шешуші болып табылады.  

245. Апелляциялық комиссия тестілеуге қатысушылардан тест 

тапсырмаларының мазмұны бойынша және техникалық себептер бойынша 

өтініштерді қабылдайды және қарастырады, РАК-қа балл қосу туралы ұсыныс 

енгізеді және оған апелляция қорытындысы туралы хабарлайды.  

246. Апелляция келесі жағдайда қарастырылады: 
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тест тапсырмаларының мазмұны бойынша: 

1) дұрыс жауабы дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмесе (дұрыс 

жауабының нұсқасы көрсетіледі); 

2) дұрыс жауабы болмаса; 

3) барлық ұсынылған жауаптар ішінен бір ғана дұрыс жауабы бар тест 

тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауабы болса (барлық дұрыс жауаптар 

нұсқасы көрсетіледі); 

4) тест тапсырмалары дұрыс құрастырылмаған; 

5) тапсырма шартының фрагменті (мәтін, сызба, суреттер, кестелер) 

болмағандықтан нәтижесінде дұрыс жауабын анықтау мүмкін болмаса;  

техникалық себептер бойынша: 

1) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер 

2 дөңгелекше ретінде оқыған; 

2) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер 

бос дөңгелекше ретінде оқыса; 

3) ақауы бар жауап парағы.  

247. Техникалық себептер бойынша балл қосу келесі жағдайларда 

қарастырылады: 

Боялған дөңгелекшенің дөңгелек ауданының 50 және одан астам пайызы 

боялған болса дөңгелек боялған деп есептеледі. 

Егер дөңгелекше 50 пайыздан аз боялса, дөңгелекше боялмаған болып 

есептеледі. 

Ақауы бар жауап парағы, егер: 

Жауап парақтың түсі тұпнұсқадан өзгеше болса; 

Жауап парағының іші бүлінген болса; 

Жауап парағының көрінісі бұзылған: нашар басып шығарылса немесе 

жауап секторлары жауап номерлері және жауаптарды бояуға арналған 

дөңгелекшелер араласып басып шығарылса. 

248. Техникалық себептер бойынша апелляция келесі жағдайда 

қанағаттандырылады, егер: 

1) боялған дөңгелекшенің дөңгелек ауданының 50 және одан астам 

пайызы боялған болса дөңгелек боялған деп есептеледі; 

2) дөңгелекше ауданы 50 пайыздан аз боялған, дұрыс жауаптар кодымен 

сәйкес келмейтін дөңгелекшені сканер дұрыс деп оқыса;  

3) сканер жауап парағының ақауына байланысты боялмаған дөңгелекшені 

қате есептесе.  

249. Егер тестіленуші дұрыс жауап берген тапсырмаға өтініш берсе, онда 

бұл сұраққа апелляциялық комиссия «қанағаттандырылмайды» деген шешім 

қабылдайды. 

250. Апелляциялық комиссияның төрағасы балл қосылған 

тестіленушілердің кітапшаларын ҰТО-ға жеткізеді.  

 

38. Апелляциялық комиссияның шешімдерін енгізу 
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251. Апелляциялық комиссия өз шешімін апелляцияға берген өтініш 

парағында белгілейді.  

252. Шешімді ДБ-ға міндетті түрде апелляциялық комиссия төрағасының 

қатысуымен Министрлік программисі енгізеді.  

253. Барлық өтініштер бойынша шешім қабылданғаннан кейін апелляция 

комиссиясының төрағасы программиске алдыңғы лекті жабуға тапсырма 

береді. 

254. Қарастырып отырған лектің апелляциясы тек берілген өтініштер 

тізілімінің әр жолының «Апелляция жағдайы» бағанына келесі мағыналардың 

бірі жазылса ғана жабылады: 

1) келмеді (тестіленуші апелляцияға келмеді);  

2) шешім қабылданды (апелляция қаралды және шешім қабылданды).  

255. Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша апелляция шешімі келесі 

жағдайда енгізіледі: 

1) Министрлік программисі ҰБТӨП-те программада апелляция бойынша  

мәліметтерді енгізеді, апелляция файлын қалыптастырады және оны ҰТО-ға 

жібереді.  

2) ҰТО техникалық хатшысы апелляция файлын қабылдайды және 

апелляция процесін алып жүру үшін веб-қосымшаға (бұдан әрі - ВҚ) жүктейді. 

3) ҰТО-ның техникалық хатшысы басып шығарады: 

РАК-қа қарастыруға берілген Қағидалардың 25-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша өтініштер тізілімін (бұдан әрі – тізілім); 

РАК шешімінің хаттамасы (бұдан әрі – хаттама)  Қағидалардың 26-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша. 

4) ҰТО-ның техникалық хатшысы  РАК хатшысына (бұдан әрі – хатшы) 

Тізілім, Хаттама тапсырады; 

5) хатшы алынған құжаттарды пәндерге сәйкес РАК-қа тапсырады;  

6) алдын-ала шешім қабылдағаннан кейін РАК мүшелері Тізілім мен 

Хаттаманы қолмен толтырады;    

7) РАК мүшелері апеляция бойынша алдын-ала қабылданған шешімді 

РАК-тың төрағасына келісімге ұсынады;  

8) соңғы шешім қабылданғаннан кейін РАК төрағасы Тізілім мен 

Хаттамаға қол қояды; 

9) РАК мүшелері тест тапсырмаларының мазмұны бойынша апелляция 

үшін ВҚ-ға соңғы шешімді енгізеді;  

10) ҰТО-ның техникалық хатшысы ВҚ арқылы қабылданған шешім 

басылған Тізілімді басып шығарады; 

11) қабылданған шешім жазылған басылып шыққан Тізілім түріне РАК 

төрағасы қол қояды;  

12) ҰТО-ның техникалық хатшысы РАК шешімін қамтитын файлды ВҚ 

арқылы қалыптастырады және ҰБТӨП-ке және/немесе базалық ЖОО-ға 

жібереді.  

256. Техникалық себептер бойынша апелляция шешім келесі жағдайда 

енгізіледі: 
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1) ҰБТӨП Министрлік программисі программаға апелляция бойынша 

мәліметтерді енгізеді, апелляция файлын қалыптастырады және оны ҰТО-ға 

жібереді; 

2) ҰТО-ның техникалық хатшысы апелляция файлын қалылдайды және 

оның ВҚ-ға жүктейді;  

3) мәліметтерді ВҚ-ға жүктегеннен кейін ол автоматты түрде техникалық 

себептер (бұдан әрі – ТС) бойынша алып жүру үшін программалық қосымшаға 

жіберіледі; 

4) ҰТО-ның техникалық хатшысы басып шығарады:  

- бағалау үшін тестілеу күні сканерленген жауап парағының кескіні; 

- осы Нұсқаулықтың 36-қосымшасына сәйкес РАК-тың хаттама шешімі; 

- апелляция үшін сканерленген жауап парағының кескіні.  

5) ҰТО-ның техникалық хатшысы басып шығарылған материалдарды 

Хатшыға тапсырады; 

6) хатшы техникалық себептер бойынша алған материалдарды РАК 

мүшелеріне тапсырады;  

7)  алдын-ала шешім қабылдағаннан кейін РАК мүшелері Хаттаманы 

қолмен толтырады;  

8) РАК мүшелері РАК төрағасына келісу бойынша алдын ала шешім 

ұсынады; 

9) соңғы шешім қабылданғаннан кейін РАК төрағасы Хаттамаға қол 

қояды; 

10) РАК мүшелері қабылданған шешімді ТС-ға енгізеді; 

11) ҰТО-ның техникалық хатшысы қабылданған шешім шығарылатын 

хаттаманы басып шығарады; 

12) РАК төрағасы мөрленген шешімі бар Хаттамаға қол қояды; 

13) ҰТО-ның техникалық хатшысы қабылданған шешім бойынша файлды 

ТС-да қалыптастырады және ВҚ-ға жібереді; 

14) ҰТО-ның техникалық хатшысы ВҚ арқылы РАК шешімін қамтитын 

файлды қалыптастырады және ҰБТӨП-ке жібереді. 

257. РАК шешімі соңғы болып табылады және қайта қарауға жатпайды.  

 

39. Апелляция материалдарын басып шығару 

 

258. Программист апелляция жабылғаннан кейін екі данада береді:  

1) апелляцияға берілген өтініштер тізілімінің соңғы нұсқасын; 

2) апелляция комиссиясы отырысының хаттамасын; 

3) ҰБТ қорытындысының  емтихан ведомосын (апелляцияны есепке 

алғандағы) екі данада басып шығарады, оларды базасында ҰБТӨП орналасқан 

ЖОО-ның немесе аудандық (қалалық) білім бөлімінің мөрімен растайды.  

259. Олардың бір данасы қол қойылып, Министрлік өкіліне беріледі, 

екіншісі ҰБТӨП-тің іс-қағаздарына тіркеледі. 

260. Хаттамаға апелляциялық комиссия төрағасы мен мүшелері, 

мемлекеттік комиссия төрағасы, сондай-ақ Министрлік өкілдері қолдарын 

қояды. 
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261. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды бергеннен кейін Министрлік 

программисі ағымдағы лекті жабады. 
 

40. Апелляциялық комиссия жұмысының аяқталуы 
 

262. Жұмыс аяқталғаннан кейін апелляциялық комиссияның төрағасы 

Министрлік өкіліне жауап парақтарының түпнұсқаларын береді.  

263. Министрлік өкілі жауап парақтарының түпнұсқаларын олардың 

өзіндегі көшірмелерімен салыстырады және түпнұсқаларды тиісті конверттерге 

салады.  

264. Апелляция кезеңі аяқталғаннан кейін, апелляциялық комиссияның 

төрағасы есеп дайындайды және оған: 

1) апелляцияға берілген өтініштерді тіркеу парағын;  

2) апелляцияға берілген тестіленушілердің өтініштерін;  

3) мазмұны бойынша апелляцияға қатысқан тестіленушілердің жауап 

парағының көшірмелерін; 

4) техникалық себептер бойынша балдар қосылған тестіленушілердің 

жауап парағының түпнұсқаларын; 

5) апелляцияға қатысқан тестіленушілердің жауаптарын талдау 

карталарын 

6) тест тапсырмаларының мазмұны бойынша балдар қосылған 

тестіленушілердің кітапшаларын; 

7) апелляцияға берілген өтініштердің тізілімін (соңғы нұсқасын);  

8) Республикалық комиссияға қарастыруға берілген өтініштер тізілімін; 

9) әрбір лек бойынша апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын; 

10) апелляциялық комиссияның жұмысы үшін тестіленушілердің тестілеу 

материалдарын беру және қайтарып алу актісін тіркейді. 

265. Апелляциялық комиссияның төрағасы апелляция қорытындысы 

бойынша ҰТО-ға қағаз және электронды тасымалдағышта осы Нұсқаулықтың 

23, 24-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша есеп береді. 

 

41. Тестілеу нәтижелері 

 

266. Апелляция аяқталғаннан кейін тестіленуші апелляцияны есепке 

алғандағы тестілеу нәтижелерімен ҰТО сайтында ТЖК және ЖСН енгізу 

арқылы таныса алады. 

267. ҰБТ электронды сертификаты жеке кабинетте және веб-интерфейсте 

тестілеудің барлық лектері аяқталған соң шығады. Түсуші қажет болған 

жағдайда электронды сертификатты ТЖК және ЖСН енгізу арқылы жүктеп ала 

алады. 

268. Электронды сертификат жеке басын куәландыратын құжатты 

көрсеткенде жарамды болып табылады. 

 

42. ҰБТ кітапшаларын жою 
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269. ҰБТӨП басшысын және/немесе базалық ЖОО-ның жауапты 

хатшысы ҰБТ-ның пайдаланылған кітапшаларын жоюды ұйымдастырады, 

бірақ апелляция кезінде балл қосылған, тестілеуден шығарылған және 

нәтижелері жойылған, баспалық ақауы бар кітапшалар, сондай-ақ барлық 

пайдаланылмаған кітапшалар ҰТО-ға жеткізіледі. 

270. Пайдаланылған кітапшаларды жою үшін Министрлік өкілдері мен 

ҰТО филиалдарының қызметшілерінен тұратын комиссия құрылады. 

271. Тестілеудің барлық кезеңі аяқталғаннан кейін пайдаланылған 

кітапшаларды өртеу немесе механикалық ұсақтау жолымен мазмұнын оқуға 

немесе қайта пайдалануға жол бермейтіндей жағдайға келтіре отырып, 

кітапшаларды жою жүзеге асырылады. Кітапшаларды ары қарай тәжірибелік 

мақсатта қолдануға рұқсат берілмейді.   

272. Кітапшаларды жою Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес акт 

бойынша рәсімделеді. 

273. ҰБТ кітапшаларын жою туралы актің түпнұсқасы міндетті түрде 

түгендеме нөмірі көрсетіле отырып, сондай-ақ жою суреті немесе 

бейнематериалдарымен ҰТО-ға жеткізіледі. 

 

43. Тестілеу өткізу процесінің бейнежазбасын дайындау 

 

274. ҰБТӨП басшысы және/немесе базалық ЖОО-ның жауапты хатшысы 

мемлекеттік комиссиямен бірлесіп, ҰБТӨП-те және/немесе базалық ЖОО-да 

орналастырылған, тестілеуге кіргізу және тестілеуді өткізу процесін жазатын, 

сондай-ақ мемлекеттік комиссия жұмысына және кітапшаларды сақтауға 

арналған бөлмелердегі бейнекамералардан мәліметтерді алмалы 

тасымалдағыштарға (CD/DVD-диск, флэш-карта, сыртқы қатты диск) жазуды 

ұйымдастырады. Егер алмалы тасмалдағыштарға жазу кезеңінде 

бейнетіркегіштер әрекеті бойынша техникалық көмек туындаған жағдайда 

білім беру ұйымының техникалық құрылғыларға жауапты тұлғалары 

техникалық көмек көрсетеді. 

275. Алмалы тасымалдағышты міндетті түрде таңбалау қажет (лек, 

аудитория нөмірін көрсету). 

276. Тестілеу процедураларының бейнежазбасы бар алмалы 

тасымалдағыштар техникалық қызметкермен ҰТО-ға беріледі. 

277. ҰТО-ға бейнежазбаны тапсыру сәтінде проблемалық жағдай 

туындамау үшін алмалы тасымалдағышты бейнежазба жүргізілмеген 

компьютерде тексеру қажет. Жазбаны ойнату үшін арнайы ойнатқыш қажет 

болған жағдайда, сол ойнатқыштың қондырғыш файлын алмалы 

тасымалдағышқа жазып алу қажет. 

 

44. Атқарылған жұмыстар туралы есеп 

 

278. Барлық жұмыстарды аяқтағаннан кейін Министрлік өкілі, 

апелляциялық комиссияның төрағасы, техникалық қызметкер мен Министрлік 

программисі ҰТО-ға атқарған жұмыстары туралы жазбаша есеп береді.  
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279. ҰБТ-ның барлық кезеңі аяқталғаннан кейін, қорытынды 

статистикалық мәліметтер телекоммуникациялық желі арқылы ҰТО-ға 

жіберіледі. 
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