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«Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және 

практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің            

2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

 

 

БҰЙЫРАМЫН:  

1. «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және 

практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 

қаңтардағы №107 бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 

актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13395 болып тіркелген, «Әділет» 

ақпараттық құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 16 наурызда жарияланған) 

мынадай өзгерістер енгізілсін: 

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика 

базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту 

туралы»;  

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  

«1. Қоса беріліп отырған Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу 

қағидалары және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) 

айқындау қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен 

өткізу қағидалары және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау 

қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.   

2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелуін;  

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтүзбелік он күн 

ішінде оның көшірмесін қағаз және электронды түрде қазақ және орыс 

тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік 



 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17637 болып енгізілді 
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құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалык 

құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;   

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;  

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі 

департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-

шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтүзбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
 

 

Қазақстан Республикасының  

         Білім және ғылым министрі                                                     Е. Сағадиев 

 


