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АҚ  РОӘО  электрондық  кітапхананың аннотациясы 

 

Жақында ғана «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын таныстыру кезінде ҚР Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның цифрлы болуы жалпы елдің, кәсіпорындардың 

бәсекелестік қабілеттерін,  сонлдай-ақ  елдің тіршілік сапасын арттыру үшін қажет» - деді. 

Мемлекет Басының  сөзі бойынша, бұл үшін елімізде қажеттінің бәрі бар – энергия, азық-

түлік, кең-байтақ аумақ, жүз пайыздық білімі бар халық. 

Жаңа цифрлық әлемде көптеген оқырмандар басылымның электронды түрде болғанын 

қалайды. Қазіргі заманғы білім беру Орталықтары пайдаланушыларға қызмет көрсету кезінде, 

жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен кітапханада электронды ақпараттық 

ресурстарды пайдаланады. АҚ РОӘО- да өзінің кітапханалық қорын жүйелендіруде заманауи 

электронды форматқа көшті. Жаңа   мультимедиялық өнім біздің оқырмандарымызға тиімді 

қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Орталықтың электронды  кітапханасы тақырыптық болып 

табылады, яғни азаматтық қорғау саласындағы материалдар салынған. Енді біздің 

оқырмандарымызға барлық оқу-әдістемелік материалдарға қол жетімділік туып отыр. 

Электронды кітапхананың артықшылығы неде: 

     - пайдаланушы ақпараттарды өзінің немесе кітапхананың тұрған жері мен уақытына 

байланыссыз ала алады; 

     - пайдаланушыларға қажетті әдебиеттер, құжаттар және мәліметтерді беру 

жылдамдығы айтарлықтай жоғарылайды; 

     - пайдаланушының әр түрлі электронды ресурстарды пайдалануға мүмкіндігі бар; 

     - кітапхананың жаңа формаларын жүзеге асыру және ақпараттық қызмет көрсету 

пайдаланушы қызметтерін жеңілдетеді; 

     - кітапханадағы саны шектеулі құжаттарды, көптеген тыңдаушылардың 

пайдалануына мүмкіндік туады. 

  Еліміздің бәсекелестік ортасында АҚ РОӘО  оқытатын жалғыз Орталық болып 

табылады, ол өзінің жеке меншік қаражаты есебінен оқу-әдістемелік материалдарын және 

басқа өнімдерді әзірлейді, басып шығарады және сатады.  Орталықта ауқымы кең 

кітапханалық қор және 200 әр түрлі материалдардан тұратын, нормативтік-құқықтық 

актілерден бастап,  үйренулер мен жаттығуларды өткізу әдістерімен аяқталатын, бейне 

кітапхана бар. Бұл басылымдардың 50%-ы Орталықтың интеллектуальдық  меншігі болып 

табылады, бұлардың ҚР Әділет министрлігі берген, авторлық құқық туралы куәлігі бар. Бұл 

біздің материалдардың құзіреттілігін және ғылыми-әдістемелік маңызын куәландырады. 

    Жыл сайын кітапханалық қор жаңа басылымдармен толықтырылып отырады, өйткені 

қазіргі заманғы әлем өте қарқынды дамып келеді, бұл азаматтық қорғау саласында да жаңа 

тенденциялар пайда болады деген сөз. Мысалы, тек қана 2017 жылы  19 жаңа оқу-

әдістемелік материалдары басылып шығарылды. Әрбір жаңа басылымның немесе фильмнің  

мемлекеттік және орыс тілдерінде басылып шығатынын айта кету керек.   

     Құрметті оқырмандар! АҚ РОӘО-дағы азаматтық қорғау саласындағы ауқымы кең 

кітапханалық қор және бейне кітапханалардың есігі   Сіздер үшін әрқашан ашық және қол 

жетімді. Электронды кітапхананың барлық әдебиеттер тізімі, сондай-ақ оларды 

пайдалану процедурасы  Орталықтың сайтында www.tg-oku.kz беріліп отыр. 
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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАР 

І БӨЛІМ 

№ Тіркеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары Әдебиет 

тің 

шыққа

н 

уақыты 

Бағас

ы 

(теңге) 

 екі 

тілде 

Электро

нды 

кітап 

ханадағ

ы 

бағасы 

1 076 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы  

№10 
2017 

 

550 

 

600 

2 077 Тыңдаушылардың өз бетімен дайындалуына 

арналған оқу материалдары №10 
  2017 650 600 

3 078 «Құтқарушы» оқу құралы 1-і кітап, 3-

шығырылым 
2008 530 600 

4 079 «Құтқарушы» оқу құралы 2-і кітап, 3-

шығырылым 
2008    580 600 

5 080 Төтенше жағдайларда ақпараттарды және 

басқару дабылдарын қабылдау (беру) 

бойынша «ҚҰТҚАРУШЫ» 

АНЫҚТАМАЛЫҒЫ («Құтқарушы» оқу 

құралына № 1 қосымша 

2015 245 600 

6 081 Тұрған орында бағдарлай білу жөніндегі 

«ҚҰТҚАРУШЫ» АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

(«Құтқарушы» оқу құралына № 2 қосымша 

2015 225 600 

7 082 Тыңдаушылардың өз бетімен дайындалуына 

арналған ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫНА ҚОСЫМША 
2015             150 600 

8 104 Азаматтық қорғаныс бойынша ОҚУ  

ҚҰРАЛЫ (№3 шығарылым) 
2017 400 600 

9 146 Бейбіт уақытта эвакуациялық шараларды 

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2017 250 600 

10 147 «Жоғары дайындық» және «Төтенше 

жағдайлар» режімдерінде АҚМЖ 

қалыптастыру әрекетін ұйымдастыру кезінде 

АҚМЖ аумақтық жүйе бөліктеріне 

басшылық әрекеті бойынша Әдістемелік 

ұсыныстар 

2017 160 600 

11 175 Қауіпті өндірістік объектілерге 

арналған Азаматтық қорғау бойынша 
ОҚУ ҚҰРАЛЫНА 

ҚОСЫМША(№ 6 шығарылым) 

2016 90 600 

«АҚ РОӘО»ЖШС интеллектуальдық меншік объектісі болып табылатын оқу-

әдістемелік әдебиеттерді 04.12.2015ж. № 434-V мем. сатып алу туралы заңның 7-

тарау, 39-бап, 3 (3) тармағына сәйкес, мемлекеттік сатып алу туралы шартты 

тікелей жасау жолымен бір көзден тәсілімен мемлекеттік сатып алуға болады. 
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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАР 

ІІ БӨЛІМ 

Нормативтік-құқықтық актілер 

№ Тір 

кеу 

нөмі

рі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиет

тің 

шыққа

н 

уақыты 

 

Бағ

асы 

(тең

ге) 

екі 

тілде 

Элект

ронды 

кітап 

ханада

ғы 

бағасы 

12 001 Нормативтік-құқықтық  актілер 

жинағы (Қазақстан Республикасының 

Заңдары)   

2015 660  

13 002 Азаматтық қорғаудың мемлекеттік 

жүйесін ұйымдастыру және оның 

қызметі қағидалары 

2015 130  

14 003 АҚ  шараларын енгізу және 

ұйымдастыру қағидасы 
2017 240  

15 004 Азаматтық қорғау құрылымдарын 

құру, ұстау, материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, дайындау және 

оларды тарту қағидалары 

2000 225 

 

 

16 005 Азаматтық қорғаныс объектілерін 

құру және пайдалану ережесі 
2015 90  

17 006 АҚ инженерлік-техникалық іс-

шараларының көлемі мен мазмұны  
2014 400  

18 007 Азаматтық қорғаныс мүддесінде 

қорғану құралдарындағы 

қажеттілікті айқындау туралы 

нұсқаулық   

2015 70  

19 008 ҚР-дағы өрт қауіпсіздігі ережесі 2015 480  

20 009 Ормандағы өрт қауіпсіздігі ережесі. 2012 240  

21 010 Дала өрттерін, сондай-ақ 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендерде  

өрттерді сөндіру  қағидалары 

2015 65  

22 011 Қазақстан Республикасының су 

айдындарындағы қауіпсіздік 

қағидалары 

2014 160  

23 012 Тікелей су объектілерінде 

орналасқан су шаруашылығы 

құрылыстарын пайдалану 

қағидалары 

2016 160 
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№ Тір 

кеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиетті

ң шыққан 

уақыты 

 

Баға

сы 

(теңг

е) 

екі 

тілде 

Элект

ронды 

кітап 

ханада

ғы 

бағасы 

24 013 Қазақстан Республикасының әскери 

доктринасы 
2017 200  

25 014 Табиғи және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайларды топтастыру 
2014 60  

26 015 Азаматтық қорғаныс және төтенше 

жағдайларды жою бойынша әрекеттер 

жоспарларының құрылымы 

2014 80  

27 016 Терроризм актісі қатерінің туындауы 

туралы ақпарат мониторингінің  және 

халықты хабардар етудің мемлекеттік 

жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

жұмыс істеу қағидалары 

2014 210  

28 017 Табиғи және техногендік сипаттагы 

төтенше жағдайларды мемлекеттік 

есепке алуды жузеге асыру 

қағидалары 

2015 210  

29 018 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік 

паспорты  
2010 240  

30 019 Облыс (қала) акваториясының үлгі 

паспорты 
2011 390  

31 023 Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар 

салдарынан зардап шеккендерге 

келтірілген зиянды (нұқсанды) өтеу 

қағидалары 

2015 85  

32 024 Азаматтық қорғаныстың қорғаныс 

құрылыстарын есепке қою және 

есептен шығару қағидалары 

2015 85  

33 025 Жергілікті атқарушы органдардың 

мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт 

сөндіру бекеттерін құру, оларды 

материалдық-техникалық 

жарақтандыру қағидалары 

2015 60  

34 026 Төтенше жағдай салдарынан тұрғын 

үйсіз қалған азаматтарға тұрғын үй 

беру қағидалары 

 

2015 60  

35 027 Төтенше жағдайлар аймағындағы 

халықтың ең төменгі тіршілігін 

қамтамасыз ету нормалары 

2015 80  
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№ Тір 

кеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиетті

ң шыққан 

уақыты 

 

Баға

сы 

(теңг

е) 

екі 

тілде 

Элект

ронды 

кітап 

ханада

ғы 

бағас

ы 

36 028 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

мемлекеттік қадағалау, өрт 

қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік 

бақылау, азаматтық қорғаныс 

саласындағы мемлекеттік бақылау 

жөніндегі мемлекеттік 

инспекторларға қызметтік куәліктерді, 

төс белгілерін, нөмірлі 

мөртабандарды және пломбирлерді 

беру қағидалары 

2015 200  

37 029 Бөгеттерді декларациялауға 

бөгеттерге жатқызу кртиерийлерін 

айқындайтын қағидалар  

2015 85  

38 030 Азаматтық қорғау саласында халықты 

оқыту және білімді насихаттау, 

ақпараттандыру бойынша 

нормативтік-құқықтық актілер 

2015 220  

39 031 Мемлекеттік материалдық резервтің 

материалдық құндылықтарын сақтау 

пункттеріне шығындарды өтеу 

2014 60  

40 032 Азаматтық қорғау саласындағы 

уәкілетті органның жедел резервінің 

материалдық құндылықтарымен 

операция жүргізу, олардың орнын 

ауыстыру,  пайдалану, толықтыру 

қағидалары 

2014 60  

41 033 Адамдарды құтқару үшін және аса 

қажет болған жағдайда төтенше 

жағдайлар аймағындағы ұйымдардың 

байланыс, көлік құралдарын, мүлкі 

мен өзге де материалдық құралдарын 

пайдалану қағидалары 

2014 60  

42 034 Қазақстан Республикасының 

аумағында кезекшілік-диспетчерлік 

қызметтердің қызметін үйлестіру 

қағидалары 

2015 90  

43 035 Азаматтық қорғаныс мүлкін сатып 

алу, құру және пайдалану қағидалары 
2015 60  
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№ Тір 

кеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиетті

ң шыққан 

уақыты 

 

Бағас

ы 

(теңг

е) 

екі 

тілде 

Элект

ронды 

кітап 

ханад

ағы 

бағас

ы 

44 036 Авариялық құтқару қызметтері мен 

құрылымдарына қойылатын біліктілік 

талаптары 

2015 155  

45 037 Төтенше жағдайлардың туындауына 

әкеп соққан аварияларды, 

зілзалаларды, апаттарды тергеп-

тексеру қағидалары 

2016 90  

47 038 Қорғаныс құрылғылары мен қоршау 

конструкцияларының жайын тексеру 
2015 200  

48 039 Медициналық мекемелер мен оңалту 

орталықтары базасында АҚ 

органдарының қызметкерлерін 

медициналық және психологиялық 

оңалту қағидалары 

2015 60  

48 040 Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері 

мен құрылымдары 

құтқарушыларының өтілін есептеу 

және сыныптылығына үстеме ақылар 

төлеу қағидалары  

2014 60  

49 041 Авариялық-құтқару қызметтері мен 

құрылымдарын тіркеу қағидалары 
2014 60  

50 042 Азаматтық қорғау саласындағы 

уәкілетті органның жедел 

резервінің номенклатурасы және 

материалдық құндылықтарының 

көлемі 

2015 90  

51 043 Табиғи және техногенді сипаттағы 

төтенше жағдайлар кезінде 

адамдардың өміріне, денсаулығына 

төнген қатер және қалыптасқан 

жағдайдағы іс-қимылдар тәртібі 

туралы халықты хабардар ету, 

сондай-ақ қорғаныс, ұлттық 

қауіпсіздік және құқықтық тәртіпті 

қорғау мүдделерінде телерадио 

хабарларын тарату желілерін 

пайдалану қағидалары 

2015 60  



 

 

     

8 

 

№ Тір 

кеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиетті

ң шыққан 

уақыты 

 

Бағас

ы 

(теңг

е) 

екі 

тілде 

Элект

ронды 

кітап 

ханад

ағы 

бағас

ы 

52 044 Қазақстан Республикасы ІІМ 

Төтенше жағдайлар комитеті, 

облыстар, Астана және Алматы 

қалалары Төтенше жағдайлар 

департаменттерінің радиациялық 

мониторингті жүргізу жөніндегі 

қағидасы 

2015 90  

53 045 Су шаруашылығы жүйелері мен 

құрылыстарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету ережесі  

2016 85  

54 046 Табиғи және техногендік сипаттағы 

ТЖ кезіндегі жағдайдың жай-күйінің 

біріңғай деректер банкін құру 

жөніндегі материалдар 

2014 350  

55 048 ҚР АҚ жеке қорғаныс құрал-

жабдықтарын жарамсыздыққа 

жатқызу және тізімнен шығару тәртібі  

2011 160  

56 049 Азаматтық қорғаныстың ұзақ 

сақталатын арнайы мүлкін сақтау 

жөніндегі әдістемелік басшылығы  

2012 330  

57 050 Авариялық-құтқару қызметтері мен 

құрылымдарының құтқарушыларын 

даярлау бағдарламасы 

2016 300  

58 051 Құтқарушыларды тамақ өнімдерімен 

қамтамасыз ету нормалары 
2016 260  

59 052 Санитарлық ереже 2016 300  

60 053 Қолайсыз табиғат құбылыстарын 

айқындаудын өлшемдері мен 

сиппамалары. 

Гидрометеорология қызметі органы 

анықтамасының үлгі нысаны 

2016 170  

61 054 Террористік тұрғыдан осал 

объектілердің терроризмге қарсы 

қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар 

2016 300  

62 055 Халыққа және азаматтық қорғау 

саласындағы мамандарға хабар беру, 

білімді насихаттау, оқыту қағидалары 

(ҚР IIМ 2015жылғы сәуірдегі №381  

бұйрығына өзгріс пен толықтыр) 

2016 180  
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63 056 Азаматтық қорғаудың құлақтандыру 

жүйесін ұйымдастыру, бейбіт және 

соғыс уақытында төтенше жағдайлар 

кезінде халықты, мемлекеттік 

органдарды құлақтандыру қағидалары 

2016 180  

64 57 Ұйымдардың қызметкерлері мен 

халықты өрт қауіпсіздігі шараларына 

оқыту қағидаларын және өрт 

қауіпсіздігі шараларына оқыту 

жөніндегі оқу бағдарламаларының 

мазмұнына қойылатын талаптар 

2017 200  

  65 058 Әлеуметтік, табиғи және техногендік 

сипаттағы ТЖ, оларды оқшаулау және жою 

жөніндегі іс-шаралардың орын алғанын, ТЖ 

құқықтық режімін қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шараларды өткізу қажеттілігін 

негіздейтін материалдарды, материалдық-

техникалық, қаржылық және адами 

ресурстардың тиісті негіздемелерін ұсыну 

қағидасы 

2017 70  

66 059 Өртті өшіруді ұйымдастыру ережесі 2017 300  

67 060 Өрт сөндіруді ұйымдастыру 

Ережелеріне арналған шартты 

белгілер және таңбалар 

2017 380  

68 061 АҚ саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыру бойынша 

оқулық 

2017 260 600 

69 063 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру 

жөніндегі оқу құралы  

Диск: Өнеркәсіптік қауіпсіздік 

саласындағы тексерулержүргізудің 

ерекше тәртібі үшін қолданылатын 

тәуекел дәрежесін бағалау 

Критерийлеріне қосымша     

2018 300 

 

 

300 

600 
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70 064 Өрт қауіпсіздігі саласында 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру 

жөніндегі оқу құралы 

Диск: Өрт қауіпсіздігі саласындағы 

тексерулержүргізудің ерекше тәртібі 

үшін қолданылатын тәуекел 

дәрежесінбағалау критерийлеріне 

қосымша      

2018 

 

 

2018 

250 

 

 

300 

600 

Оқу-әдістемелік әдебиеттер 

71 083 АҚ құрылымдары командирінің 

анықтамалығы 
2015 500  

72 084 Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау 

қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы  

2012 330 600 

73 085 АҚ ЖОЛ ЖӘНЕ КӨПІР ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА АРНАЛҒАН 

ОҚУ ҚҰРАЛЫ 

2017 340 600 

74 086 Инженерлік қызметінің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы  
2017 250 600 

75 087 АҚ ҚТК қызметінің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы  
2017 250 600 

76 088 АҚ ҰЛТТЫҚ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ  ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА 

АРНАЛҒАН ОҚУ ҚҰРАЛЫ 

2017 250 600 

77 089 АЗАМАТТЫҚ  ҚОРҒАУ САУДА ҚЫЗМЕТІНІҢ  

ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ 

ҚҰРАЛЫ 

2018 320 600 

78 090 АҚ Радиациялық қызметтің 

лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы  

2017 410 600 

79 091 Ақпараттық қызметтің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы  
2012 320 600 

80 092 АҚ Республикалық қызметтері туралы 

ереже  
2015 220  

81 093 Өрт қауіпсіздігі саласында мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыру жөніндегі ОҚУ 

ҚҰРАЛЫ 

2018 280 600 

82 094 Азаматтық қорғаудың химиялық 

қорғау қызметі лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы 

2018 280 600 
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83 095 «Бастаушы сүңгуірге» оқу құралы 2010 250 600 

84 096 Сүңгуірлік жұмыстарды жүргізу 

кезіндегі қауіпсіздік қағидалары 

арналған оқу құралы 

2015 420 600 

85 097 Азаматтық қорғау энергетика қызметі  

лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы 

2015 280 600 

86 098 Азаматтық қорғау көлік қызметінің 

лауазымды тұлғаларына арналған оқу 

құралы 

2018 280 600 

87 099 Азаматтық қорғау жанар-жағар  

материалдар қызметінің лауазымды 

тұлғаларына арналған оқу құралы 

2018 280 600 

88 100 Азаматтық қорғау байланыс  

қызметінің лауазымды тұлғаларына 

арналған оқу құралы 

2018 280 600 

89 102 ТЖ жүйесінде қолданылатын орысша-

қазақша терминдер сөздігі 
2011 190  

90 103 Шартты таңбалар мен белгілер 

 (топографиялық карталар үшін) 
2012 370  

91 105 «Азаматтық қорғау бойынша жоғары 

оқу орындарының студенттеріне 

арналған оқу құралы  (I-кітап)». 

2018 580 600 

92 106 «Азаматтық қорғау бойынша жоғары 

оқу орындарының студенттеріне 

арналған оқу құралы  (IІ-кітап)». 

 

2018 440 600 

Әдістемелік ұсыныстар және жаднамалар 

93 115 Оқу-үйрену және жаттығуларды 

өткізу, сондай-ақ ТЖ жағдайындағы 

іс-әрекеттерге азаматтық қорғаудың 

лауазымды тұлғалары мен жұмыс 

істейтін қызметкерлерді  оқыту 

жөніндегі ұсыныстар 

2016 290  

94 116 Азаматтық қорғау құрылымдарын 

құру жөніндегі әдістемелік ұсыныстар 
2016 320  
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95 117 Ұйымдарда командалық-штабтық 

жаттығуларға даярлық және өткізу 

жөніндегі  әдістемелік ұсыныстар 

2016 330  

96 118 Ұйымдарда кешенді жаттығуларды 

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2016 330  

97 119 Азаматтық қорғау құрылымдарымен 

тактикалық-арнайы жаттығуды 

ұйымдастыру және өткізу бойынша 

әдістемелік ұсыныстар 

2016 290  

98 120 Ұйымдарда объектілік жаттығуларды 

даярлау және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2016 330  

99 121 Ұйымдарда штабтық жаттығуларды 

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2016 310  

100 122 Ұйымдарда сел жаттығуларын 

жүргізу және дайындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулық  

2016 210  

101 123 Барлық түрдегі жалпы білім беретін 

жалпымектептік сейсможаттығу 

жүргізу жөніндегі әдістемелік 

нұсқаулық 

2011 90  

102 124 Объектілерде сейсможаттығуға 

даярлық және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2016 240  

103 125 Жер сілкінісі кезінде мүмкін болатын 

жағдайды бағалау әдістемесі  
2010 150  

104 126 Қауіпті табиғи процестердің 

тәуекелдерін және олардың халыққа, 

жергілікті деңгейдегі аумақтарға 

тигізетін әсерін бағалау бойынша 

әдістемелік ұсыныстар 

2013 300  

105 127 Өндірісте ҚӘУЗ-ді пайдаланатын 

көршілес химиялық қауіпті нысандағы 

авария кезінде жалпы білім беретін 

барлық үлгідегі мектептердегі 

жаттығуларға даярлық және өткізу 

жөніндегі әдістемелік нұсқаулық   

2012 

 

240 
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106 128 Химиялық қауіпті объектідегі және 

көліктегі авария кезінде химиялық 

жағдайды болжау және бағалау 

әдістемесі  

2012 170  

107 129 Өндірісте ҚӘУЗ-ді пайдаланатын 

көршілес химиялық қауіпті 

нысандағы авария кезінде жалпы 

білім беретін барлық үлгідегі 

ұйымдардағы жаттығуларға даярлық 

және өткізу жөніндегі әдістемелік 

нұсқаулық   

2016 240  

108 130 Азаматтық қорғаныстың химияға 

қарсы жеке пакеттері мен 

индикаторлық түтікшелерін кәдеге 

жарату жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

2015 155  

109 131 Азаматтық қорғаныстың  тыныс алу 

органдары және терінің жеке 

қорғаныс құралдарын кәдеге жарату 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 

2015 120  

110 132 «Тауға баратындар үшін» туристерге, 

альпинистерге және таулы ауданда 

тұратын халыққа қар көшкіні және 

өзге де қауіпті құбылыстар кезіндегі 

сақтық шаралары туралы ұсыныстар 

2003 180  

111 133 Лаңкестік акт қауіпі кезінде 

лауазымды тұлғалар мен халықтың іс-

әрекеттері жөніндегі жаднама 

2016 190  

112 134 Төтенше жағдайда зардап шегушіге 

алғашқы көмек көрсету жөніндегі 

халыққа арналған жаднама, I бөлім  

2006 330  

113 135 Төтенше жағдайда зардап шегушіге 

алғашқы көмек көрсету жөніндегі 

халыққа арналған жаднама, II бөлім  

2006 320  

114 136 ТЖ зардап шегушіге психологиялық 

көмек көрсету жөніндегі халыққа 

арналған жаднама, III бөлім 

2006 270  

115 137 «Сіздің жанұяңызға арналған АҚ» 

халыққа арналған жаднама VI бөлім 
2006 280  
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№ Тір 

кеу 

нөмірі 

Әдебиеттердің атаулары 

 

Әдебиетті

ң шыққан 

уақыты 

 

Бағас

ы 

(теңге

) 

екі 

тілде 

Элект

ронд

ы 

кітап 

хана

дағы 

баға

сы 

116 138 «Байқаңыз: Сынап!» сынап төгілген 

кездегі халықтың әрекеті жөніндегі 

жаднама  

2010 100  

117 139 Психологиялық көмек көрсету 

жөніндегі тәжірибелік ұсыныстар 

жинағы 

2012 

 

200  

118 140 ТЖ жағдайларында психикалық жай-

күйді реттеу тәсілдері 
2012 180 

 

 

119 141 АҚ мәселелері бойынша 

жұмысшыларды және қызметкерлерді 

дайындау және оқыту жөніндегі ШН 

АҚ бастығына көмек ретіндегі 

әдістемелік нұсқаулар  

2012 410  

120 142 Барлық түрдегі жалпы білім беретін 

мектептерде «Балаларды қорғау 

күнін» өткізу тәртібі туралы 

әдістемелік нұсқаулық 

2002 

 

130 

 

 

121 143 Мектепке дейінгі мекемелердің 

қызметкерлері мен балаларына 

арналған экстремалды жағдайда 

атқаратын әрекеттер жөніндегі 

тәжірибелік кеңестер 

2010 190  

122 144 Жүзу бассейндерінде (хауыздарда) 

қауіпсіздік тәртібін сақтау бойынша  

Ұсыныстар 

2016 190  

123 145 Эвакуациялық шараларды 

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсыныстар 

2017 300  

124 148 ТЖ аймағындағы медициналық 

жағдайларды бағалау және болжау 

жөніндегі әдістемелік құрал 

2017  

150 

 

125 149 Өрт-күзет дабылы кезінде ұйымдарда 

жаттығу өткізуге арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

2018 200 600 
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126 167     ТЖ бойынша оқу плакаттарының 

топтамасы (екі тілде) (әрбір оптамада 

10 плакат, мөлшері 60х40)    

- №1 «техногенді сипаттағы ТЖ-

да халықты қорғау»; 

- №2 «Табиғи сипаттағы ТЖ-да 

халықты қорғау»; 

- №3 «Өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету»; 

- №4 Терроризмге қарсы әрекет 

етуді ұйымдастыру»; 

- №7 Судағы қауіпсіздік 

 

 

 

2015 

 

2015 

 

       2015 

 

2016 

 

2016 

 

 

 

6500 

 

6500 

 

    6500 

 

6500 

 

6500 

600 

Қауіпті өндірістік объектілерге арналған нормативтік құжаттар  

127 170 Қауіпті өндірістік объектілерді 

декларацияланатын объектілерге 

жатқызу критерийлерін айқындау 

және қауіпті өндірістік объектінің 

өнеркәсіптік қауіпсіздігі 

декларацияларын әзірлеу  

қағидалары 

2015 80  

128 171 Магистральдық мұнай құбырларын 

пайдалану қағидалары 
2015 210  

129 172 Теңізде және Қазақстан Республика-

сының ішкі су айдындарында мұнай 

төгілуінің алдын алу және оларға 

әрекет ету жөніндегі ұлттық жоспар  

 

2015 
 

 

 

260  

130 173 Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері 

мен құрылымдарының қауіпті 

өндірістік объектілерді иеленетін және 

(немесе) пайдаланатын ұйымдарға 

қызмет көрсету қағидалары 

2014 60  

131 174 Қауіпті өндірістік объектінің жалпы 

қауіптілік деңгейін айқындау 

қағидалары 

2014 90  

132 176 Теңізде, ішкі су айдындарында,төтеше 

экологиялық жағдай аймақтарында 

және ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарда мұнай операцияларын 

жүргізу 

2016 60  

133 177 «Шартты белгілер және таңбалар» 

(қауіпті өндірістік объектілерге 

арналған) 

2016 680  

134 178 Ядролық және радиациялық 2016 180  
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аварияларға ден қоюдың ұлттық 

жоспары 

Электрондық таратуға арналған материалдар (CD дискілерде) 

135 191  ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік                                

 паспорты  
2012 300  

136 192 Өрт қауіпсіздігі саласындағы 

 техникалық регламент   

(4 регламент, 2 тілде). 

2012 

 

 

450  

137 193 Химиялық жағдайды болжау және  

бағалау әдістемесі  

(компьютерлік бағдарлама) 

2012 

 

300  

138 194 Сүңгуір жұмыстарындағы еңбек  

қауіпсіздігі тәртібі (2 тілде) 
2016 300  

Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіп қауіпсіздігін қамтамасыз  

ету жөніндегі материалдар, электронды  

тасымалдауларда (СД дискілерде) 

139 212 № 1диск. ҚР Энергетика 

министрлігінің 22.01.2015ж. № 33 

бұйрығы: Магистральды газ 

құбырларын және мұнай құбырларын 

пайдалану қағидалары 

2015 300  

140 213 № 2 диск. ҚР Инвестиция және даму 

министрлігінің 26.12.2014ж. № 301 

бұйрығы: 

Иондаушы сәулелендіру көздерімен 

жұмыс істеген кезде өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ҚӨО 

үшін теңіздегі мұнай операцияларын 

өткізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

магистралды құбырларды  

пайдалануды жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы 

2015 300  

141 214 № 3 диск. ҚР Инвестиция және даму 

министрлігінің 28.04.2015ж. № 512 

бұйрығы: 

 ҚӨО өндір. қауіпсіздік декларациясын  

әзірлеуге және декларациялауға ҚӨО 

қатысты критерийлерді анықтау ережесі, 

жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру 

парақтары 

2015 300 

 

 

142 215 № 4 диск. ҚР Инвестиция және даму 

министрлігінің 30.12.2014ж. № 345 

бұйрығы: 

Өнеркәсіптің химия саласындағы қауіпті 

өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын 

бекіту туралы 

2015 300  
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143 216 № 5 диск. ҚР Инвестиция және даму 

министрлігінің 30.12.2014ж. № 358 

бұйрығы: 

Қысыммен жұмыс істейтін 

жабдықтарды пайдалану кезінде 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету қағидаларын бекіту туралы 

2015 300  

144 217 № 6 Диск. ҚР Инвестиция және даму 

министрлігінің 30.12.2014ж. № 355 

бұйрығы: Қысыммен жұмыс істейтін 

мұнай және газ өнеркәсібі 

салаларындағы қауіпті өндірістік 

объектілер үшін өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы 

2016 300  

145 218 № 7 диск. Мұнай және газ 

операцияларын жүргізу саласындағы 

тәуекел дәрежесін бағалау 

өлшемшарттары.  

ҚР Ұлттық экономика Министрінің  

2015 жылғы 28 желтоқсандағы  

№ 800 және ҚР Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 14 

желтоқсандағы № 718 бұйрығы. 

Газ және газбен жабдықтау 

саласындағы тексеру парағын 

бекіту. ҚР Экономика Министрінің  

2015 жылғы 29 желтоқсандағы 

№824 және ҚР Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 24 

наурыздағы № 748 бұйрығы: 

Газбен жабдықтау және газ 

салсындағы тексеру парақтарын 

бекіту 

2015 300  

146 219 № 8 диск. ҚР 

 Ішкі істер министрінің 

 2015 жылғы 20 наурыздағы 

№ 259 бұйрығы: 

Кәсіби авариялық-құтқару 

қызметтерін жабдықтау және 

кинологиялық қызметтерді 

қамтамасыз ету нормалары.  

2015 300  

147 220 № 9 диск. Өрт қауіпсіздігі 

қағидалары.  Қазақстан 
2015 300  
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Республикасы Энергетика 

министрінің 2015жылғы 20 

ақпандағы № 123 бұйрығымен 

бекітілген 

 Деректі және ғылыми-танымал бейнефильмдер DVD 

дискілер: 

148 238 «1948ж. – Ашхабадтағы жер сілкінісі» 2012              300 

149 239  «1973ж. - Медеудегі сел» 2012 300 

150 240  «1977ж. - Ресей қонақ-үйіндегі өрт» 2012 300 

151 241 «1985ж. – Жанып жатқан мұнай-газ 

бұрқағын тоқтату» (Шығатын орны 

Тенгиз, №37 ұңғыма) 

2012 300 

152 242 «1986ж. – Чернобыль. Атом адамдары» 2012 300 

153 243 «1986ж. – Чернобыль. 20 жылдан 

кейін»  
2012 300 

154 244 «1986ж. – Чернобыль. Үлкен 

репортаж» 
2012 300 

 155 245 «1986ж. - Адмирал Нахимов 

теплоходының опат болуы» 
2012 300 

156 246 «1988ж. - Армениядағы жер сілкінісі»  2012 300 

157 247 «1989ж. – Ажал әкелген поезд»  2012 300 

158 248 «1999ж. - Түркиядағы жер сілкінісі»   2012 300 

159 249 «2004ж. – Цунами. Ажал толқындары»   2012 300 

160 250 «2007ж. - ПРОТОН-М зымыран-

тасымалдағышының авариясы» 
2012 300 

161 251  «2009ж. – Саян-Шушенск ГЭС-індегі 

авария» 
2012 300 

162 252  «2009ж. – Күйік. Перм қ. өрт» 2012 300 

163 253 «2009ж. – ШҚО. Қар құрсауында қалу, 

(екі тілде)» 
2012 300 

164 254  «2010ж.  –  Жалынға оранған жаз (РФ 

табиғи өрттері)» 
2012 300 

165 255 «2010ж.  –  Қайта туылған Қызылағаш» 2012 300 

166 256 «2010ж. – Мексика шығанағындағы 

мұнай платформасының  апаты» 

2012 300 

167 257  «2011ж. – Апокалипсис (Жапониядағы 

қайғы-қасірет)» 
2012 300 

168 258  «2011ж. –Үшінші дүние жүзілік 

толқын» (Жапониядағы қайғы-

қасірет)» 

2012 300 

169 259 «2011ж. – Жапонияда бұрын болмаған 

жер сілкінісі» 
2012 300 

170 260  «2011ж. – Фокусима жаңа Чернобыль» 2012 300 

171 261 «2011ж. – Қайғылы круиз. Қара круиз 2012 300 
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(Булгария теплоходының опат болуы)» 

172 262 «Қаһарлы  планета. Жер сілкінісі» 2012 300 

173 263 «Қаһарлы планета. Өрттер» 2012 300 

174 264 «Жердің сілкінуі. Алып, күшті 

жанартау» 
2012 300 

175 265  Апаттар куәгерлері» 2012 300 

176 266 «Шар пішінді найзағай» (екі тілде) 2012 300 

177 267 «Сібір өзендерінің кері бұрылуы» 2012 300 

178 268 «Дүлей зілзалалар (жер сілкінісі, 

цунами, дауыл)» 
2012 300 

179 269 «Бірінші көмек көрсету» 2012 300 

180 270 Жер сілкінісіне қалай дайын болу 

керек 
2012 300 

DVD дискілердегі оқу  бейнефильмдер 

181 281 Психологиялық және эмоционалдық 

жағдайды реттеу. Психологиялық 

жаттығулар жинағы (бірінші фильм, 

екі тілде) 

2012 500 

182 282 Тыныс алу мүшелері мен теріні 

қорғауға арналған жеке қорғану 

құралдарды пайдалану ережесі. 

Балаларды қорғау камерасы (екінші 

фильм, 2 тілде) 

2012 500 

183 283 Дүлей зілзалаға қалай дайындалуға 

болады. Дабыл қобдишасы (үшінші 

фильм, 2 тілде) 

2012 500 

184 284 Террористік акт туындағанда және 

туындау қаупі кезіндегі халықтың іс-

әрекеттері. Телефонмен жасалатын 

терроризм (төртінші фильм, 2 тілде) 

2012 500 

185 285 АҚ имараттарында халықтың өзін 

ұстау ережесі. Панаханаларға 

орналастыру (бесінші фильм, 2 тілде) 

2012 500 

186 286 Дозиметриялық бақылау (алтыншы 

фильм, 2 тілде) 
2012 500 

187 287 АИ-2 жеке дәрі қобдишасы (жетінші 

фильм, 2 тілде) 
2012 500 

188 288 Абайла: сынап! (сегізінші фильм, 2 

тілде) 
2012 500 

189 289 Жарылғыш затқа ұқсайтын заттың 

табылуы кезіндегі әрекеттер 

(тоғызыншы фильм, 2 тілде) 

2012 500 

190 290 Жалпы әскери қорғану жиынтығының 

тағайындалуы (оныншы фильм, 2 

тілде) 

2012 500 
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191 291 Комбинезон түріндегі жалпы әскери 

қорғану топтамасын (ЖҚТ) пайдалану 

(он бірінші фильм, 2 тілде) 

 

 

2012 

 

 

500 

192 292 Химиялық барлау әскери аспаптары 

(ХБӘА) қолдану (он екінші фильм, 2 

тілде) 

2012 500 

193 293 Пәтердегі өрт (он үшінші фильм, 2 

тілде) 
2012 500 

194 294 Азаматтық газқағарлар және оларды 

қолдану (он төртінші фильм, 2 тілде) 
2012 500 

195 295 Жер сілкінісі кезіндегі халықтың іс-

әрекеті (он бесінші фильм, 2 тілде) 
2012 500 

196 296 АИ-4  жеке дәрі қорапшасы (он 

алтыншы фильм, 2 тілде) 

2012 500 

197 297 Ұзақ қысылып жату синдромы кезінде 

алғашқы көмек көрсету (он жетінші 

фильм, 2 тілде.) 

2012 500 

198 298 Клиникалық өлім кезінде алғашқы 

көмек көрсету (он сегізінші фильм, 2 

тілде.) 

2012 500 

199 299 ТЖ кезінде психологиялық көмек 

көрсету (он тоғызыншы фильм, 2 

тілде.) 

2012 500 

200 300 Мексика шығанағында мұнай төгілу 

бойынша аварияның себебі 

(жиырмасыншы  фильм, 2 тілде.) 

2012 500 

201 301 Психологиялық слайд шоу  2012 500 

202 302 Сел тасқынынан халықты қорғау 

(бейнесабақ № 8) 
2012 500 

203 303 Көшіру шараларын өткізуді 

ұйымдастыру (бейнесабақ № 6) 
2012 500 

204 304 Химиялық қауіпті объектідегі және 

көліктегі авария кезінде химиялық 

жағдайды бағалау және болжамдау 

әдістемесі  

2012 500 

205 305 «Баспанасыз қалған халықты жинау 

пункттері» №9 бейне сабақ сценарийі 

2018 500 

206 306 Әлеуметтік роликтер 2018 500 

Бөлшек сауда бағасы 2018 жылдың I жарты жылдығы негізіндегі  ҚҚС – сіз 

ескере отырып көрсетілген. Осы нұсқаулықтарды қолма-қол ақшаға немесе аудару 

арқылы алуға болады. Алдын ала өтініш және кепілдік хат және қойылған төлем 

бойынша көрсетілген басылымдарды тапсырыс берушіге Қаз. пошта арқылы 

жіберіледі. Жеткізу құны өнімді төлеуге арналған шотқа қосылады. 

(Банк реквизиттері 30бетте көрсетілген) 
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ДИСТАНЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 
 

Сіздің қауіпсіздігіңізге ҚАРАПАЙЫМ  7 ҚАДАМ 

 

1.  Оқыту бағдарламасымен және ережесімен 

www.tg-oku.kz сайтынан танысу. 
  

2.  Оқуға тапсырыс беру. 

 

3.  Шарттың шартымен келісу және 2 данада оқу 

Орталығына жіберу. 

 

4.  Шартты және оқу материалдарын бақылау 

жұмыстарымен пошта арқылы алу. 

 

5.  Оқу материалдарын өз бетімен оқып білу және 

бақылау жұмыстарын орындау. 

 

6.  Оқу орталығында бақылау жұмысын қорғау, 

жеке тест сынағын тапсыру. 

 

7.  Мемлекеттік үлгідегі сертификатты ал 
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ДИСТАНЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ЕРЕЖЕСІ 

Азаматтық қорғау саласында оқудан өткісі келетін тұлға: 
 

1. www.tg-oku.kz сайтына орналастырылған: 

    - оқу бағдарламасымен; 

    - оқу материалдарымен; 

    - оқуға тапсырыс беру формасымен; 

    - оқуға арналған шарт жобасымен танысады. 

2. Оқу Орталығына  дистанциялық оқуға:  kursy@bk.ru  gz_center@mail.ru 

) электронды поштаға тапсырыс жібереді. 

3. Шартта көрсетілген шартпен келіседі және рәсімделіп, қол 

қойылып, мөр басылған шартты (2 данада) келесі мекен-жайға 

жібереді:  050040, Алматы қаласы, Байзақов к-сі 300, ҚР ІІМ 

Төтенше жағдайдар комитеті «Азаматтық қорғау 

Республикалық оқу-әдістемелік орталығы». 

4. Пошта арқылы оқу Орталығынан бір дана рәсімделген шартты, 

тест сұрақтарының тізімімен Азаматтық қорғау жөніндегі оқу 

құралын, сондай-ақ бақылау жұмысын алады.   

5. Оқу бағдарламасына сәйкес, оқу материалдарын өз бетімен 

оқып үйренеді және игереді. Бақылау жұмысын орындайды. 

Қажет болған жағдайда оқылатын тақырыптар бойынша 

электронды пошта арқылы жазбаша түрде  консультация 

алады; 

6. Оқу бөлімімен келісілген және өзіне ыңғайлы уақытта бақылау 

жұмысы мен тест сынақтарын тапсыру үшін оқу Орталығына 

келеді.  
7. Азаматтық қорғау саласындағы оның дайындық дәрежесі 

анықталғаннан кейін мемлекеттік үлгідегі  СЕРТИФИКАТ  

АЛАДЫ.  (Ескерту: дайындық дәрежесін бақылау жұмысының бағасы 

және тест сынағының қорытындысы ескеріле отырып, бекітілген 

әдістеме бойынша  емтихан комиссиясы анықтайды). Счет-

фактурасын және орындалған қызмет актісін алғаннан 

кейін, оқу шартының келісімі бойынша, оқуға көрсетілген 

қызмет ақысы төленеді.  
  

http://www.tg-oku.kz/
mailto:kursy@bk.ru
mailto:gz_center@mail.ru
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Коммерциялық ұсыныс 
Азаматтық қорғау саласында басшы құрамдар мен мамандарды  дайындау  

және қайта дайындау бойынша қызмет көрсету 

БҰЛ СІЗДІҢ ТАҢДАУЫҢЫЗ! СІЗДІҢ МҮМКІНШІЛІГІҢІЗ! СІЗДІҢ 

ҚАУІПСІЗДІК ЖОЛЫҢЫЗ!  

Кім өзінің кәсіби дағдысын жетілдірілгісі келсе, жаңа білім алуға, азаматтық 

қорғау саласында өз біліктілігін арттыруға оңтайлы мүмкіндік беріліп отыр. 

 

Өзіңізге қолайлы кез-келген уақытта және Интернетке қол жетімді кез-келген 

жерде  
Оқыту әдісі:                               дистанциялық (материалдарды өз бетімен оқып үйрену, 

консультациялар, бақылау жұмыстарын қорғау, тест сынағы) 

Оқылатын материалдардың көлемі: қауіпсіздік жөніндегі 37 әр түрлі тақырып,300 

маңызды сұрақтарға жауап алу;  

Қорытынды тест сынағының өткізілетін орны:   «АҚРОӘО»ЖШС, Алматы қ., 

Байзақов к-сі 300, Бұқар-Жырау к-сінің қиылысы 

 

Оқуды ұйымдастыру:  
- оқуға тапсырыс беру, тіркелу, электронды келісім шарт жасасу;  

- тыңдаушыларды қажетті оқу-әдістемелік материалдарымен қамтамасыз ету; 

- тыңдаушылардың өз бетімен дайындалуы үшін бақылау жұмысын ұсыну; 

- тренингке қатысу үшін ешқайда барудың қажеті жоқ; 

- оқу онлайн режімінде өтеді, Сіз тікелей үйден немесе офистен қатыса аласыз,бұл үшін 

сізге тек компьютер мен интернетті қосу қажет. 

- оқыған тақырыптар бойынша қорытынды тест жүргізу. 

Күтілетін тәжірибелер:   
             - азаматтық қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың негізгі 

талаптарын білу, сондай-ақ ТЖ жою, алдын алу және ТЖ 

салдарларын жою бойынша шараларды ұйымдастыру; 

             - болған сабақтарды бағалай білу және ТЖ жою бойынша дұрыс шешімдер қабылдау;                                                             

          -  ТЖ кезінде өзін-өзі құтқару бойынша шешімдер қабылдау, өзара көмек көрсету.                                                            

Компаниялардың құрметті басшылары, Сіздердің қаржыны және уақытты аз жұмсай 

отырып оқуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл үшін Сізге тапсырыс берсеңіз және шарт 

жасасаңыз жеткілікті 

        Оқу курсынан өткен тыңдаушыларға мемлекеттік үлгідегі «СЕРТИФИКАТ» беріледі.  

          Бір тыңдаушының бір апталық оқу курсының  құны, ҚҚС-сіз ескере отырып 127 мың теңге болады. 

Ақысын кез-келген формада төлеуге болады. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның  

39 бабының, 

 3 тармағының,45 тармақшасына сәйкес, семинарға қатысудың ақысы және оқу-әдістемелік 

 материал-дарды сатып алу бір көзден тікелей келісім-шарт жасасу жолымен жүзеге  

асырылады. 
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Коммерциялық ұсыныс 

2016 жылға Азаматтық қорғау саласында басшы құрамдар мен мамандарды  

дайындау  және қайта дайындау бойынша қызмет көрсету 

Оқыту нысаны:                               семинарлар– тренингтер  

Семинардың өткізілетін орны:    Алматы қ., Байзақов к-сі 300, Бұқар-Жырау к-сінің 

қиылысы 

Семинардың ұзақтығы:                5 оқу күні  (дүйсенбі-жұма) 

Оқу уақыты:                                    күн сайын 8 25 тен 17 00 дейін 

Оқытылатын материал көлемі:  37 тақырып (40 оқу сағаты)  

Оқуды ұйымдастыру:  
- оқуға тапсырыс беру; көрсетілетін қызметтің ақысын төлеуге электронды келісім 

шарт жасасу;  

- оқу топтарында қазақ және орыс тілдерінде сабақ жүргізу;  

- тыңдаушыларды қажетті оқу үлестіру материалдарымен қамтамасыз ету; 

- тыңдаушылардың өз бетімен дайындалуы үшін кітапхана ұсынылады және кітап 

киоскісінен   азаматтық қорғау бойынша оқулықтарды, көрнекі оқу құралдарын, оқу 

фильмдерін есептеме және қаржылық құжаттарды рәсімдей отырып, сатып алу 

мүмкіндігі қарастырылған; 

- өткізілетін тақырыптар бойынша кіріспе және қорытынды тест жүргізу; 

- үзіліс кезінде кофе-брейк, психологиялық жаттығулар ұйымдастыру; 

- Алматы қ. тарихи жерлеріне экскурсия жасау; 

- азаматтық қорғау саласындағы мерзімдік журналға жазылу мүмкіндігі 

қарастырылған. 

Оқыту әдістері:   
             - Азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің міндеттерімен, азаматтық қорғау 

саласындағы  

                Нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстыру және түсіндіру;                                            

             - арнайы  жабдықталған бөлмелерде тәжірибелік сабақтарды өткізу;                                                             

           - іскерлік ойында рөлмен (командалық-штабтық  оқу-жаттығуы) қатысу: 

«Төтенше                    жағдайларды жою бойынша шараларды ұйымдастыру»; 

             - ТЖ тақырыптары бойынша тыңдаушылармен оқиғалық тапсырмаларды 

шешу; 

             - мамандардың түсіндіруімен, оқу-жаттығу және документалды 

бейнефильмдерді көру; 

           - тыңдаушылардың оқу материалдарын жақсы меңгеруі  үшін  күн сайын 

психологиялық                       тренингтерді өткізу, оқылатын тақырыптар 

бойынша қосымша  кеңестер.                                                            

Семинар – тренингтен       
күтілетін нәтижелер:    - Азаматтық қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық 

құжаттардың        

                                             негізгі талаптарын білу, сондай-ақ ТЖ алдын алу, жою және 

салдарларын                                                       жою жөніндегі 

шараларды ұйымдастыру; 

                                  - жағдайды бағалай білу және ТЖ-ды жою бойынша шешімдер 

қабылдау;  

                                           - ТЖ-да өзіне және өзара көмек көрсете білу; 
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                                           - ТЖ-да зардап шегушілерге шұғыл психологиялық көмек 

көрсету, сондай-  ақ релаксация амалдарын орындау 

дағдыларын меңгеру. 

          Оқу курсынан өткен тыңдаушылардың төтенше жағдайларда әрекет етуге 

дайындық дәрежесі анықталады және «СЕРТИФИКАТ» беріледі.  

          Бір тыңдаушының бір апталық оқу курсының  құны, ҚҚС-сіз ескере отырып 147 мың теңге болады. 

Ақысын кез-келген формада төлеуге болады. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның  39 бабының, 

 3 тармағының,45 тармақшасына сәйкес, семинарға қатысудың ақысы және оқу-әдістемелік материал- 

дарды сатып алу бір көзден келісім-шарт жасасу жолымен жүзеге асырылады. 

    2007 жылдан  бастап бізде: 

ҚазМұнайГаз,   Аджип ККО,   Каспийский Трубопроводный Консорциум-К,  

Соколовско-Сарбайский Горнообогатительный Комбинат,   Каспий Меруерті 

Оперейтинг Компани Б. В.,   Петро-Казахстан ойл Продактс,   Тенгиз Шевройл,    

Рersonnel Recruitment center Career-Holding.  Қарашығанақ  Петролеум 

Оперейтинг Компаниясы, Маэк-КазАтомПром,   Торғай Петролеум,  Cashian 

Training Group,  ЭмбаМұнайгаз,   Ульба металлургиялық зауыт,   

КазМунайТениз,  Атыраумұнай,   Каспий мұнай  және осы сияқты ондаған бүкіл 

әлемге танымал мұнай, газ, энергетика, металлургия өңдеп өндіру 

компанияларының басшы құрамдары және мамандары біліктілігін арттыру 

оқуынан өтіп отырады. 

 

    

Коммерциялық ұсыныс 

2017жылға Азаматтық қорғау құрылымдарының командирлерін  дайындау  және 

қайта дайындау бойынша қызмет көрсету 

 

 

Оқыту нысаны:                               семинарлар– тренингтер  

Семинардың өткізілетін орны:    Алматы қ., Байзақов к-сі 300, Бұқар-Жырау к-ң 

қиылысы 

Семинардың ұзақтығы:                3 оқу күні  (сәрсенбі-жұма) 

Оқу уақыты:                                    күн сайын 8 25 тен 17 00 дейін 

Оқытылатын материал көлемі:  21 оқу сағаты  

 

Оқу әдісі:                                               

1. Тыңдаушыларды қажетті оқу үлестіру материалдарымен қамтамасыз ету; 

2. Азаматтық қорғау саласындағы  нормативтік құжаттармен таныстыру және 

түсіндіру;                                            

           3.  Азаматтық қорғау саласындағы  жеке құрам командирлері мен 

құрылымдарының функционалдық міндеттерімен таныстыру және түсіндіру;                                            

           4. Азаматтық қорғау саласындағы  жеке құрамды оқудан өткізу үшін 

ұсынылатын тақырыптармен таныстыру;                                            

           5. Тыңдаушыларға арналған объектлерде өкізілетін көрнекі сабақтар (АҚ және 

ШЖ заманауи техникаларды, жабдықтарды, құралдарды, материалдарды 

қолданумен жургізу және кинологиялық қызметпен өзара әрекеттестік, әр 

түрлі тәсілдерді меңгеру);   
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         6.  Әр тыңдаушының командалық-штабтық  оқу-жаттығуға белсенді қатысуы 

«Төтенше жағдайларды жою бойынша шараларды ұйымдастыру»; 
           7.  АҚ тақырыптары бойынша тыңдаушылармен оқиғалық тапсырмаларды шешу; 

           8. Тыңдаушылардың оқу материалдарын жақсы меңгеруі  үшін  күн сайын 

психологиялық  тренингтерді өткізу, оқылатын тақырыптар бойынша қосымша  

кеңестер. 

           9.  Үзіліс кезінде кофе-брейк, психологиялық слайд-шоу көрсету; 

           10.  Алған білімдерін тестілеу арқылы тексеріледі және  

                                                                «СЕРТИФИКАТ» беріледі. 

           

          Оқу курсының  құны,  ҚҚС-сіз ескере отырып 99 225 мың теңге болады. 

          Оқу уақыты оқу бөлімімен келісіледі 

          Ескерту: 

Семинарға қатысу үшін ақы төлеу және оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу «Мемлекеттік  

сатып алу туралы» Заңның  39 бабының, 3 тармағының,45 тармақшасына сәйкес, семинарға 

 қатысудың ақысы және оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу бір көзден келісім-шарт 

 жасасу жолымен жүзеге асырылады. 

                      Ұйымдардың басшыларына арналған ақпарат! 
 

Құрметті Ұйымдардың қызметкерлері және барлық қызығушылық танытқан тұлғаларды 

келесі тақырыптар бойынша жүргізілетін семинар-тренингке шақырамыз: 

-«Жер сілкінісі қауіпі төнгенде және туындауы кезінде  халықты қорғау» 

- «Террористік акті барысында төтенше жағдайлар туындауы кезінде  

        халықтың және лауазымды тұлғалардың әрекеттері» 

        - «ТЖ-да зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету» 

- «Төтенше жағдайлар туындауы кезінде психологиялық көмек көрсету» 

-«Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 
*Семинары-тренинг көрсетілген тақырыптар бойынша дайындал-ғандарға да, бірінші рет 

оқушыларға да арнап есептелінген. 

*Семинар-тренингтің мақсаты – төтенше жағдайлар оқиғаларында ұйым қызметкерлерінің 

қауіпсіз және дұрыс мінез-құлқын қамтамасыз ету,дүрбелеңге және ойланбай әрекет етуге жол 

бермеу. 

*Семинарды жоғары кәсіби дайындығы бар, ҚР ІІМ ТЖК қызметкерлері өткізеді. 

Семинардың ұзақтығы: 2 оқу сағаты 

(тапсырыс берушінің таңдауы бойынша кез-келген жұмыс күні) 

Семинар-тренинг жүргізудің ерекшеліктері: 

- семинарға қатысушылармен тығыз қарым-қатынас, нақты жағдайларды оқиғалық тапсырма түрінде 

орындап,  практикалық тұрғыда өзінің іс-әрекеттерін пысықтайды; 

 - тыңдаушылар қажетті  оқу үлестіру  материалдарымен қамтамасыз етіледі; 

      - оқытылатын тақырыптар бойынша әртүрлі видеофильмдер көрсетіледі. 

Оқу соңында семинар-тренингке қатысқандығы туралы КУӘЛІК беріледі 

Ақы төлеу формасым кез-келгентүрде барлық қаржылық құжаттарын ұсына отырып, бір 

қатысушыға: 3675 теңге (қатысушылардың санына қарай ЖЕҢІЛДІКТЕР қарастырылған) 
 

Есіңізге сақтаңыз! 

Біз ештеңеге таң қалуға болмайтын, әрқашан барлық жағдайға дайын болуға тиісті ғасырда 

өмір сүріп жатырмыз! 
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ҚР ІІМ ТЖК «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС 

Объектілердің басшылары мен өрт қауіпсіздігіне жауапты  тұлғаларды өрт –техникалық 

минимумына оқыту бойынша  қызмет көрсету  

коммерциялық ұсынысы 
Оқыту нысаны:                               семинар– тренинг  

Семинардың өткізілетін орны:    Алматы қ., Байзаков к-сі 300, Бұқар-Жырау к-сінің қиылысы 

Сабақ өткізу уақыты:                    апта сайын  (сәрсенбі, жұма сағат 13
00

 ден 19
00

дейін) 

Оқуды ұйымдастыру: 

-Сіздің тапсырысыңыз; келісім шарт жасасу, 

көрсетілетін қызметтің ақысын төлеу; 

-тыңдаушының 3х4 – суреті 2 дана; 

-сабақ қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі; 

- тыңдаушыларды қажетті оқу үлестіру 

материалдарымен қамтамассыз ету; 

-қорытынды тест тапсыру; емтиханнан өткен 

тыңдаушыларға ҚР ІІМ бекіткен үлгідегі 

куәлік беріледі  

- тыңдаушылар өз бетімен дайындалуы үшін 

кітапхана ұсынылады және кітап киоскісінен   

өрт қауіпсіздігі бойынша оқулықтарды, 

көрнекі оқу құралдарын, оқу фильмдерін  

қаржылық құжаттарды рәсімдей отырып, 

сатып алу мүмкіндігі қарастырылған; 

-өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі нормативтік-

құқықтық актілермен танысу; 

-арнайы  жабдықталған кластарда тәжірибелік 

сабақтар өткізу; 

-алғашқы өрт сөндіру құралдарымен танысу 

және олардың қолдану ережесі; 

-модельді өрт ошағында өрт сөндіргіштермен 

практикалық түрде таныстыру; 

-автоматтандырылған өрттен қорғау 

жуйелерімен практикалық түрде таныстыру; 

-өрт дабылы бойынша адамдарды эвакуациялау 

жаттығуына қатыстыру.  
Бір тыңдаушының оқу құны  7350 теңгені құрайды, ҚҚС-сіз.. 

 Төлемді кез-келген формада жасауға болады.  
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МЕРЗІМДІК  ЖУРНАЛ 

 

 

“АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ   

АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР” 

 
“Журнал” орталық, жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, 

мекемелердің және меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындардың 

басшыларына, сондай-ақ оқу орындарына арналған 
 

 

ЖАЗЫЛУ 

ИНДЕКСТЕРІ:  

  75668 - қазақ тілінде 

  75669 - орыс тілінде 

 

 

 

ЖЫЛДЫҚ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ 

4600 теңге 
 

(“ЖУРНАЛ” тоқсан сайын шығады) 
 

“ЖУРНАЛҒА” жазылу АҚ “Қазпочта”, “Евразия-пресс” ЖШС, “Эврика-

пресс” ЖШС, “Қазпресс” ЖШС, “Ернұр-пресс” ЖШС, “Тараз-пресс” ЖШС      

бөлімшелерінде жүргізіледі. 

 
СІЗДЕР “ЖУРНАЛДАН” ӨЗДЕРІҢІЗГЕ ҚАЖЕТТІ КЕЛЕСІ  

МАТЕРИАЛДАРДЫ ТАБА АЛАСЫЗДАР: 

 

-  АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАР (ЕРЕЖЕЛЕР, ТӘЛІМДЕМЕЛЕР, 

НҰСҚАУЛАР); 

 

-  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ АЗАМАТТЫҚ 

ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАУЛЫЛАРЫ; 
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- РЕСПУБЛИКАДАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ; 

 

- ОҚУ-ЖАТТЫҒУЛАРҒА ТАЛДАУЛАР, БАСШЫЛАРДЫҢ, 

КОМАНДИРЛЕРДІҢ ОЗЫҚ  ТӘЖІРИБЕСІН ЖӘНЕ АВАРИЯЛЫҚ 

ҚҰТҚАРУ, ӨРТ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ  ЖАҒДАЙЛАРДЫ 

ЖОЮ КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ҚОРЫТУ ЖӘНЕ НАСИХАТТАУ; 

 

- АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ  ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

ӘДЕБИЕТТЕР (ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ, ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ, 

ХАЛЫҚТЫҢ ӘР ТҮРЛІ САНАТТАРЫ МЕН ОҚУШЫ ЖАСТАРДЫ 

ОҚЫТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР); 

 

-    АҚ РОӘО ОҚУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ; 

 

-    ДҮЛЕЙ  ЗІЛЗАЛАҒА  ДАЙЫНДАЛУ ЖАДНАМАЛАРЫ. 

 

 

“ЖУРНАЛДА” мазмұндалған ақпараттың төтенше жағдайларды ескерту 

мен жою және Азаматтық Қорғаныс бойынша іс-әрекеттер мәселелерін 

шешуде қажетті және пайдалы болатындығына сенеміз.  

   

 

 

Біздің мекен-жайымыз: 050040, 

Алматы қ., Байзақов көшесі 300. 

 “Азаматтық қорғау республикалық 

оқу-әдістемелік орталығы” 

тел.: 8(727) 394-56-38, факс: 8(727) 274-89-33 

gz_center@mail.ru, kursy@bk.ru 

www.tg-oku.kz  
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Тапсырыстар факс немесе электронды пошта бойынша қабылданады. 

Поштаның мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Байзақов к-сі 300 

Телефондары:                 8-(727) 274-64-26  – қабылдау бөлмесі 

                                         8-(727) 394-56-36;  8 705 301 7 301– оқу бөлімі 

                                         8-(727) 274-91-54;  391-22-54 – бухгалтерия 

                                         8-(727) 274-78-12  – оқу орталығының кезекшісі 

 Факс:                              8-(727) 274-89-33 

Электронды пошта: < gz_center@mail.ru >   

Сайт:                          < www.tg-oku.kz>                        

Банктік реквизиттер:  СТН 600400103650; ЖБК КZ758560000005255364;                                                                                                                     

"БанкЦентрКредит"АҚ; КБe 16; БСК KСJBKZKX; БИН990540004163. 
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