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1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 

 

1.1. Осы Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын 
бағалаудан өтетін үміткерге басшылық (ары қарай - Басшылық) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-274/2020 
«Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік 
мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының 
қолданысын растау қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды 
сертификаттауға жіберу шарттарын бекіту туралы» бұйрығыны (ары қарай – 
Сертификаттау ережелері), сондай-ақ 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-
249/2020 «Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім 
алушыларының білімі мен дағдыларын бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, 
денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын 
бекіту туралы» (ары қарай – Бағалау ережелері) бұйрықтарына сәйкес әзірленген және 
«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» РҚБ (ары қарай – ҰТЕО) денсаулық сақтау 
саласындағы мамандардың кәсіби дайындығын бағалау тәртібін (ары қарай – Бағалау) 
айқындайды.  

1.2. Бағалауға медицина және фармацевтика қызметкерлері, санитариялық-
эпидемиологиялық қызмет (техникалық және кәсіптік), орта білімнен кейінгі, жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық, фармацевтикалық білімі бар халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мамандар жатады. 
Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіби дайындығын бағалау ҰТЕО 
базасында екі кезеңде жүзеге асырылады: 

- I кезең – білімді бағалау; 
- I I кезең – дағдыларды бағалау. 
Білімді бағалау бағалаудың ақпараттық жүйесінің (ары қарай – БАЖ) 

платформасында автоматтандырылған компьютерлік тәсілмен тестілеу түрінде 
жүргізіледі. Дағдыларды бағалау БАЖ және симуляциялық технологияларды пайдалана 
отырып клиникалық станцияларда жүргізіледі. 

1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен жатқызылған форс-мажор мән-
жайлар туындаған жағдайда, денсаулық сақтау саласындағы мамандарды бағалауды 
ұйымдастыру және жүргізу онлайн режимінде қашықтықтан технологияларды қолдану 
арқылы, осы Басшылықтың 3-тарауының 3.2-тармағында көзделген тәртіппен жүргізіледі. 

1.4. Бағалау кандидаттың (үміткердің) таңдауы бойынша қазақ немесе орыс 
тілдерінде жүргізіледі. 

1.5. Бағалау нәтижесі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында берілген 
күннен бастап бір жыл бойы жарамды. 

1.6. Мамандарды бағалау ұйымның ресми сайтында орналастырылған, 
ағымдағы жылға бекітілген кестеге сәйкес жүзеге асырылады: www.qazexam.kz  

1.7. Бағалауды өту үшін ақыны төлеу жұмыс берушінің қаражатынан, 
кандидаттың (үміткердің) жеке қаражаты есебінен және Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздерден жүзеге асырылады. 
  

http://www.qazexam.kz/


 

 

2-ТАРАУ. БАҒАЛАУҒА ТІРКЕЛУ 

 

2.1.  Бағалауды өту үшін кандидатқа (үміткерге) қажет: 
https://exam.ncie.kz сайтында қадамдық тіркелуден өту (бұрын тіркелмеген 

кандидаттар (үміткерлер)  үшін) 
Өтінішті білдіру және pdf, jpeg форматында келесі қажетті құжаттардың 

көшірмелерін беру (тіркеу): 
a) Бағалау ережелерінің 3-қосымшасына сәйкес, нысан бойынша өтініш; 
b) білімі туралы құжаттардың көшірмелері; 
c) Қазақстан Республикасынан тыс медициналық және (немесе) 

фармацевтикалық білім алған шетел азаматтары үшін білім туралы құжаттарды тану және 
нострификациялау туралы куәлігі; 

d) Тегінің, атының, әкесінің атының (болған жағдайда) өзгергенін растайтын 
құжаттардың көшірмесі; 

e) Жеке куәлігін растайтын құжат көшірмесі; 
f) Бағалау жөніндегі ұйым бекіткен, прейскурантқа сәйкес бағалаудан өткені 

үшін ақы төлегені туралы түбіртек. Бағалаудан өткені үшін ақы төлегені туралы түбіртек 
бағалауға тіркелген сәттен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде жарамды. 

Орта (техникалық және кәсіптік),  орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі медициналық, фармацевтикалық білімі бар шетел азаматтары бағалауға 
өтінім бергенде, кандидаттар немесе оларды шақырған ұйым, Басшылықтың осы 
тармағында көзделген тәртіпке сәйкес құжаттарды, сондай-ақ білім беру қызметтерін 
көрсету үшін шақыруды ұсынады. 

2.2. Бағалауды өту үшін тіркелу кезінде, кандидат (үміткер) осы тараудың 2.1-
тармағының талаптарына қосымша, осы Басшылықтың қосымшасындағы нұсқаулыққа 
сәйкес компьютердегі/ноутбуктағы веб-камераны немесе смартфондағы фронтальды 
камераны пайдалана отырып, порталға бірінші кіргеннен кейін жеке басын алғашқы 
сәйкестендіруден өтуі қажет; 

2.3. Тіркеу рәсімі аяқталғаннан кейін кандидатқа (үміткерге) 5 жұмыс күні ішінде 
бағалауға тіркелгені туралы, бағалаудан өту мекен-жайы, күні мен уақыты көрсетілген 
хабарлама электрондық поштаға жіберіледі. 
  

https://exam.ncie.kz/


 

 

 

3-ТАРАУ. КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚТЫ БАҒАЛАУДЫ ӨТУДІҢ ТӘРТІБІ. 

 

3.1. ҰТЕО аумақтық бөлімшелерінде кәсіби дайындықты бағалауды өтудің тәртібі 
3.1.1. Денсаулық сақтау мамандарын бағалау ҰТЕО аумақтық бөлімшелері 

базасында екі кезеңнен дәйекті түрде өтуді қамтиды: 
Бірінші кезең - өтінім берілген мамандық бойынша білімін тестілік сұрақтар 

арқылы автоматтандырылған компьютерлік тестілеу жолымен бағалау. 
Екінші кезең - клиникалық станцияларда, симуляциялық технологияларды 

қолдану арқылы, дағдылардың орындалуын көрсету арқылы дағдыларды бағалау. 
3.1.2. Бағалаудан өту кезінде аудио және бейне жазба қамтамасыз етіледі. Жазбалар 

мұрағатталынады және бағалаудан өткен күннен бастап кемінде 30 күнтізбелік күн 
сақталады.  

3.1.3. Кандидат (үміткер)  бағалау белгіленген күні мен уақытында бағалау жөніндегі 
ұйымға келуге тиіс. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы қажет.  

3.1.4. Бағалаудың бірінші кезеңі – білімді бағалау тестілік сұрақтар арқылы 
автоматтандырылған компьютерлік тестілеу жолымен өтеді. 

Бір нұсқадағы тест сұрақтарының жалпы саны - 100 сұрақ. Тест сұрақтарын 
орындауға компьютерлік тестілеудің жалпы уақыты - 100 минутты құрайды. 

Тест сұрақтарының әрбір дұрыс жауабы үшін 1 балл есептеледі, дұрыс емес 
жауап – 0 балл. Білімді бағалаудың қорытынды нәтижесі барлық дұрыс жауаптар 
үшін ұпайларды қосу арқылы қалыптасады.  

Бірінші кезеңнің нәтижелері – білімді бағалау, егер үміткер шекті және одан 
жоғары деңгейге ие болса, оң деп саналады. Шекті деңгей тест сұрақтарының 
жалпы санынан дұрыс жауаптарының 60%-ын (60-балл және одан жоғары) 
құрайды.  

Білімді бағалау нәтижесі тестілеу аяқталғаннан кейін бірден кандидаттың 
БАЖ –дегі жеке кабинетіне жіберіледі. 

Білімді бағалаудың шекті баллынан өте алмаған кандидат, бағалаудың екінші 
кезеңі - дағдыларды бағалауға жіберілмейді. 

3.1.5. Тестілеу өткізу кезінде кандидаттарға (үміткерлерге)  тыйым салынады: 
- тестілеу өткізіліп жатқан ғимаратқа ұялы телефондарды, смартфондарды, 

электрондық гаджеттерді, оқу әдебиеттері мен жазбаларды кіргізуге және 
пайдалануға; 

- басқа кандидаттармен (үміткерлермен) сөйлесуге; 
- тестілеу өткізіліп жатқан ғимараттан өз еркімен кетуге. 
3.1.6. Бағалаудың екінші кезеңі - дағдыларды бағалау, симуляциялық 

технологияларды және (немесе) стандартталған науқастарды (ары қарай - СН) 
пайдалана отырып, бағалау жөніндегі ұйым бекіткен тізбеге сәйкес шұғыл 
жағдайлар бойынша клиникалық станцияларда жүргізіледі.  

3.1.7. Дағдыларды бағалауды ҰТЕО басшысымен құрамы бекітілген, емтихан 
комиссиясымен жүзеге асырылады. Комиссия мүшелерінің саны станциялардың 
санына сәйкес келеді, әрбір станцияға бір емтихан алушы. 

3.1.8. Дағдыларды бағалау 5 клиникалық станциялары бойынша жүргізіледі: 
Жоғары медициналық білімі бар мамандар үшін (барлық мамандықтар үшін): 

- Қан айналымының жіті бұзылулары кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 



 

 

- Коммуникативтік дағдылар. 
Жоғары медициналық білімі бар мамандар үшін (стоматологтар үшін): 

- Стоматологиялық процедуралық дағдылар; 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Коммуникативтік дағдылар. 

Орта медициналық білімі бар мамандар үшін (барлық мамандықтар үшін): 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Процедуралық дағдылар; 
- Коммуникативтік дағдылар. 

Әр станцияда тапсырманы орындау уақыты 10 минутты құрайды. Бес 
клиникалық станцияда екінші кезеңді орындауға арналған жалпы уақыт 50 минутты 
құрайды. 

3.1.9. Дағдыларды бағалау кезінде кандидаттарға (үміткерге) тыйым 
салынады: 

1. Дағдыларды бағалау өткізіліп жатқан ғимаратқа ұялы телефондарды, 
смартфондарды, электрондық гаджеттерді, оқу әдебиеттері мен жазбаларды 
кіргізуге және пайдалануға; 

2. басқа кандидаттармен (үміткерлермен) сөйлесуге; 
3. Дағдыларды бағалау өткізіліп жатқан ғимараттан өз еркімен кетуге. 
3.1.10. Кандидатқа(үміткерге)  қажет: 
1. Өзімен бірге жеке заттардың болуы: медициналық қолғап, халат, маска. 
3.1.11. Дағдыларды бағалауды емтихан алушымен БАЖ-дағы бағалау парағы 

бойынша жүзеге асырылады. 
Екінші кезеңнің нәтижелері – дағдыларды бағалау, егер кандидат (үміткер) 

шекті және одан жоғары деңгейге ие болса, оң деп саналады. Шекті деңгей дұрыс 
орындалған дағдылардың 90% - ын құрайды. 

Дағдыларды бағалау нәтижелері кандидатқа (үміткерге) дағдыларды бағалау 
жүргізілген күні ұсынылады және БАЖ-дағы жеке кабинетінде көрсетіледі. 

3.1.12. Кәсіби даярлықты бағалаудың (сертификаттауға) қорытынды нәтижесі 
бағалау аяқталғаннан кейін бірден кандидаттың (үміткердің) БАЖ-дағы жеке 
кабинетіне жіберіледі және "Е-лицензиялау" электрондық үкімет Порталы арқылы 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің уәкілетті органына 
ұсынылады. 

3.1.13. Қанағаттанарлықсыз нәтижесі бар мамандар үшін, бағалаудан қайта 
өтуге жіберу, алдыңғы бағалау күнінен бастап үш жұмыс күнінен ерте емес жүзеге 
асырылады.  

Тестілеуден қайта өту кезінде білім бағасының шекті балын жинай алмаған 
кандидаттар (үміткерлер), өтінім берілген мамандық бойынша біліктілік арттыру 
курстарынан, кемінде 2 кредит көлемінде, қосымша өткеннен кейін білімді 
бағалаудан өтуге рұқсат етіледі. 

Дағдыларды бағалаудан қайта өтпеген кандидаттар (үміткерлер) 
симуляциялық технологияларды пайдалана отырып, біліктілік арттыру 
курстарынан, кемінде 2 кредит көлемінде, қосымша өткеннен кейін дағдыларды 
бағалаудан өтуге жіберіледі. 

 



 

 

3.2. Кәсіптік даярлықты бағалауды On-line режимінде өту тәртібі. 
3.2.1. Бағалау БАЖ платформасында жүргізіледі: https://exam.ncie.kz, 

қашықтықтан On-line режимінде, веб-браузерлердің көмегімен. БАЖ толық жұмыс 
істеуі үшін ұсынылатын параметрлер: 

- стационарлық компьютер немесе ноутбук, веб-камера; 
- 7, 8, 8.1, 10 нұсқаларынан төмен емес Windows операциялық жүйесі; 
- емтихан тапсыру кезінде соңғы нұсқадағы Google Chrome немесе Mozilla 

Firefox интернет-браузерлері: 
- деректерді беру жылдамдығы кемінде 3 Мбит/сек болатын тұрақты 

интернет-қосылыстың болуы.; 
Назар аударыңыз! ҰТЕО тест сұрақтарын толық көлемде ойнату және 

медиафайлдарды ойнату мүмкінкіншілігі жоқтығынанғ смартфондарды, 
планшеттерді пайдалануды ұсынбайды. 

3.2.2. Осы Басшылықтың қосымшадағы нұсқаулығына сәйкес, белгіленген 
бағалау күні мен уақытында кандидат өзінің жеке кабинетіне кіріп, "Тестілеуді 
бастау" батырмасын басып, прокторинг жүйесі үшін жеке басын сәйкестендіруді 
растаудан өтуі тиіс. 

3.2.3. Бағалаудың бірінші кезеңі - білімді бағалау, автоматтандырылған 
компьютерлік тәсілмен, жеке басын сәйкестендіру жүйесін және прокторингті 
пайдалана отырып, тест сұрақтарының көмегімен тестілеу арқылы жүргізіледі. 

Бір нұсқадағы тест сұрақтарының жалпы саны - 100 сұрақ. Тест сұрақтарын 
орындауға компьютерлік тестілеудің жалпы уақыты - 100 минутты құрайды. 

Тест сұрақтарының әрбір дұрыс жауабы үшін 1 балл есептеледі, дұрыс емес 
жауап – 0 балл. Білімді бағалаудың қорытынды нәтижесі барлық дұрыс жауаптар 
үшін ұпайларды қосу арқылы қалыптасады.  

Бірінші кезеңнің нәтижелері – білімді бағалау, егер кандидат (үміткер) шекті 
және одан жоғары деңгейге ие болса, оң деп саналады. Шекті деңгей тест 
сұрақтарының жалпы санынан дұрыс жауаптарының 60%-ын (60-балл және одан 
жоғары) құрайды.  

Білімді бағалау нәтижесі тестілеу аяқталғаннан кейін бірден кандидаттың 
(үміткердің) БАЖ –дегі жеке кабинетіне жіберіледі. 

Білімді бағалаудың шекті баллынан өте алмаған кандидат (үміткер), 
бағалаудың екінші кезеңі - дағдыларды бағалауға жіберілмейді. 

3.2.4. Бағалаудың екінші кезеңі - дағдыларды бағалау, автоматтандырылған 
компьютерлік тәсілмен жеке басын сәйкестендіру жүйесін және прокторингті 
пайдалана отырып, бекітілген станциялар тізбесіне сәйкес жүргізіледі. 

Дағдыларды бағалау 5 клиникалық станциялары бойынша жүргізіледі: 
Жоғары медициналық білімі бар мамандар үшін (барлық мамандықтар 

үшін): 
- Қан айналымының жіті бұзылулары кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Коммуникативтік дағдылар. 

Жоғары медициналық білімі бар мамандар үшін (стоматологтар үшін): 
- Стоматологиялық процедуралық дағдылар; 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 



 

 

- Коммуникативтік дағдылар. 
Орта медициналық білімі бар мамандар үшін (барлық мамандықтар 

үшін): 
- Шок кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Жарақат кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Кенеттен жүрек ұстамасы кезіндегі жедел медициналық көмек көрсету; 
- Процедуралық дағдылар; 
- Коммуникативтік дағдылар. 

Бес клиникалық станцияда екінші кезеңді орындауға жалпы уақыт 70 минутты 
құрайды. 

Дағдыларды бағалау БАЖ-дағы бағалау парағы бойынша жүзеге асырылады. Бір 
клиникалық станциядағы тапсырмалар саны – 5. Дағдыларды бағалаудағы 
тапсырмалардың жалпы саны – 25. 

Дағдыларды бағалаудың қорытынды нәтижесі әрбір тапсырма үшін дұрыс 
жауаптарды қосу жолымен қалыптастырылады. 

Екінші кезеңнің нәтижелері – дағдыларды бағалау, егер кандидат (үміткер) шекті 
және одан жоғары деңгейге ие болса, оң деп саналады. Шекті деңгей берілген 
тапсырмалардың жалпы санынан дұрыс жауаптарының 70%-ын (49-балл және одан 
жоғары) құрайды. 

Дағдыларды бағалау нәтижелері кандидатқа (үміткерге) дағдыларды бағалау 
жүргізілген күні ұсынылады және БАЖ-дағы жеке кабинетінде көрсетіледі. 

3.2.5. Кәсіби даярлықты бағалаудың (сертификаттауға) қорытынды нәтижесі бағалау 
аяқталғаннан кейін бірден кандидаттың (үміткердің)  БАЖ-дағы жеке кабинетіне 
жіберіледі және "Е-лицензиялау" электрондық үкімет Порталы арқылы Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің уәкілетті органына ұсынылады. 

3.2.6. Бағалаудың бірінші немесе екінші кезеңдерінің шекті балынан өте алмаған 
немесе бағалаудан өту үшін келмеген мамандардың бағалаудан қайта өтуі ҰТЕО шешімі 
бойынша жол беріледі. 

Қанағаттанарлықсыз нәтижесі бар мамандар үшін, бағалаудан қайта өтуге жіберу, 
алдыңғы бағалау күнінен бастап үш жұмыс күнінен ерте емес жүзеге асырылады.  

Тестілеуден қайта өту кезінде білім бағасының шекті балын жинай алмаған 
кандидаттар (үміткерлер), өтінім берілген мамандық бойынша біліктілік арттыру 
курстарынан, кемінде 2 кредит көлемінде, қосымша өткеннен кейін білімді бағалаудан 
өтуге рұқсат етіледі. 

Дағдыларды бағалаудан қайта өтпеген кандидаттар (үміткерлер) симуляциялық 
технологияларды пайдалана отырып, біліктілік арттыру курстарынан, кемінде 2 кредит 
көлемінде, қосымша өткеннен кейін дағдыларды бағалаудан өтуге жіберіледі. 

3.2.7. Бағалаудан өту кезінде келесі талаптар қойылады: 
Техникалық жабдыққа: 

- осы Басшылықтың 3.2-тармақшасында көзделген, пайдаланылатын құрылғының 
(стационарлық компьютер, ноутбук, смартфон), жабдыққа қойылатын талаптарға 
сәйкестігін қамтамасыз ету; 

- пайдаланылатын құрылғыны Интернет қосылымына және Google Chrome немесе 
Mozilla Firefox интернет-браузерлеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету; 

- аудиожазбаны ойнату үшін құрылғының болуын қамтамасыз ету (құлаққап). 
Кандидат (үміткер): 

1. кандидат (үміткер) бағалауды өтетін бөлмеде бөгде адамдарсыз жалғыз болуы 
тиіс; 



 

 

2. стационарлық компьютер/ноутбук веб – камерасы немесе смартфонның алдыңғы 
камерасы тестілеу барысында кандидаттың (үміткердің)  бетіне бағытталуы керек. 

Кандидатқа (үміткерге): 
- бір мезгілде бір техникалық құрылғыны пайдалана отырып, адамдар тобының 

бағалаудан өтуіне; 
- тестілеуге арналған құрылғыдан басқа, оқу әдебиеттері мен жазбаларды және 

бөгде құрылғыларды (ұялы телефондар, смартфондар, электрондық гаджеттер) 
ғимаратқа кіргізу және пайдалану; 

- бағалау жүргізу кезінде бөгде адамдармен байланысуға; 
- бағалау жүргізілетін ғимараттан белгіленген уақыт аяқталғанға дейін кетуге; 
- емтихан жүріп жатқан белсенді браузер терезесін жасыру/жабу/бүктеуге, оның 

нәтижесінде қорғаныс іске қосылып, пайдаланушы емтиханды әрі қарай тапсыру 
үшін бұғатталады. Емтихан нәтижесі БАЖ-да нөлденеді; 
емтихан материалдарын кез-келген тәсілмен, соның ішінде фото, видео жазу, 
сондай-ақ бөтен тараптардың қосымшаларын пайдалану арқылы көшіру, таратуға 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 
 
 

  



 

 

4-ТАРАУ. АППЕЛЯЦИЯЛЫҚ ӨТІНІШТЕРДІ БЕРУ ЖӘНЕ ҚАРАУ ТӘРТІБІ. 
 
 4.1. Бағалаудың бірінші кезеңі нәтижелерін апелляциялауды кандидат (үміткер) 

тікелей БАЖ-да тестілеу кезінде, келіспеу себебін көрсете отырып, әрбір тест сұрағында 
"апелляция" функционалдық батырмасын пайдалану арқылы жүзеге асырады. 

Тестілеу аяқталғаннан кейін кандидат үміткер БАЖ-ға апелляциялық өтініш беруі 
қажет. 

Бағалаудың бірінші кезеңі - білімді бағалау нәтижелері, апелляцияны ескере 
отырып, апелляциялық комиссия отырысынан кейін 24 сағат ішінде БАЖ жеке 
кабинетінде апелляция берген кандидаттардың (үміткерлердің) назарына жеткізіледі. 

4.2. Екінші кезеңді бағалау – дағдыларды бағалау нәтижелеріне шағымдану, 
кандидаттың (үміткердің)  емтиханнан кейін 24 сағат ішінде шағымдану себебін негіздей 
отырып, Бағалау ережелерінің 3-қосымшасына сәйкес, нысан бойынша ҰТЕО 
апелляциялық комиссиясына апелляциялық өтініш беруі арқылы жүзеге асырылады. 


