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Құрметті Дана Өмірбайқызы! 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – 

Министрлік) Сіздің хатыңызда қозғалған мәселелерге қатысты келесіні 

хабарлайды. 

Жалпы білім беретін мектептерде 7 652 педагог-психолог жұмыс 

істейді. Өңірлерде 1 876 психологиялық қызмет жұмыс істейді, онда 

11 мыңнан астам маман қызмет атқарады. 

Білім беру ұйымдары Мемлекеттік білім беру ұйымдары 

қызметкерлерінің үлгі штаттарына сәйкес педагог-психологтің штат 

бірліктерімен қамтамасыз етіледі (ҚРҮ 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 қаулысы). 

2021-2023 жылдар аралығында республикалық бюджет есебінен 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ базасында 

97 672 млн.теңге сомасына 1 535 педагог-психологтің (2021 ж. – 500 адам, 

2022 ж. – 500 адам, 2023 ж. – 535 адам) біліктілігін арттыру жоспарланған. 

2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап ұлттық тестілеуден сәтті өткен 

жағдайда педагог-психологтерге педагогикалық шеберлік санаты беріледі 

және қосымша ақы төленеді (педагог-шеберге – 50%; педагог-зерттеушіге – 40%; 

педагог-сарапшыға – 35%; педагог-модераторға – лауазымдық жалақысының 30%-ы). 

Сонымен қатар, білім беру ұйымдарында психологиялық қызмет 

жүйесін одан әрі дамыту үшін қолда бар деректер бойынша қосымша  

6 900-ден астам педагог-психолог қажет. 

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Баланың құқықтарын 

қорғауды күшейту, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл және 

жасөспірімдер арасында суицидтің көбеюі мәселелерін шешу жөніндегі  

2020 – 2023 жылдарға арналған жол картасының (бұдан әрі – Жол карта) 

шеңберінде мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік 
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штаттарына өзгерістер енгізу көзделген, бұл педагог-психологтер штатын 

ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Жол карта шеңберінде педагог-психологтердің қызметін әдістемелік 

сүйемелдеу бойынша іс-шаралар көзделгенін атап өту қажет (әдістемелік 

ұсынымдарды әзірлеу жөніндегі 11 іс-шара). 

Жергілікті деңгейде педагог-психологтердің қызметін әдістемелік 

сүйемелдеуді және үйлестіруді қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік 

орталықтар жұмыс істейді. 

Педагог-психологтердің қызметін әдістемелік сүйемелдеу бөлігінде 

Министрлік шетелдік әріптестермен (UNICEF) және үкіметтік емес 

ұйымдармен тығыз жұмыс жүргізуде. 

Сонымен қатар, Министрлік Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясының базасында Психология, тәрбиелеу және тұлғаны дамыту 

орталығы (бұдан әрі-Орталық) құрылды. 

Орталықтың қызметі өңірлердің психологиялық қызметтеріне 

жетекшілік ететін барлық оқу-әдістемелік орталықтарды үйлестіруге,  

сондай-ақ білім беру ұйымдарының педагог-психологтерін әдістемелік 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

Қазіргі уақытта Министрлік Орталықпен бірлесіп өңірлік  

оқу-әдістемелік орталықтар мен психологиялық қызметтердің жұмысын 

жетілдіру бойынша жұмыс жүргізуде, сондай-ақ өңірлерде іс жүзінде іске 

асыру үшін Психологиялық-педагогикалық жүйенің мониторингі 

бойынша бірыңғай бағдарлама әзірленуде. 

Бұдан басқа, Министрлік «Nur Otan» партиясының «Өзгерістер жолы: 

Әр азаматқа лайықты өмір!» сайлауалды бағдарламасының іс-шараларын 

орындау жөніндегі жол картасының 46-тармағының (Балаларды қорлаудан, 

интернет-қудалаудан, жыныстық қылмыстар мен суицидтен қорғау шараларын 

қабылдау) шеңберінде оның нәтижелері туралы хабарлай отырып, кешенді 

жұмыс жүргізуде. 
 

 

Министрдің  

міндетін атқарушы         Б. Асылова 
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