Издания МЦФЭР-Казахстан

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН ҚАУЫМ!
Сіздер журналдарымыздың 2011 жылғы кез келген нөміріне (1-ден 12-ге дейін) жекелей де,
2011 және 2012 жылға толықтай да жазыла аласыздар. Бұл үшін адрестік жазылу бөліміне
хабарласыңыздар.
Тел./факс: +7 (727) 32-36-212, 32-36-213;
e-mail: Callcenter@mcfr.kz
Редакцияның жаңа адресі:
050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Шевченко көш., Радостовец көш. қиылысы, 165 б / 72 г, офис 712
Коммерциялық ұсыныс
«Халықаралық қаржы-экономикалық даму орталығы – Қазақстан» (МЦФЭР–Казахстан)
– Қазақстан рыногында 2005 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан әрі «МЦФЭР» (Ресей
Федерациясы) жабық акционерлік қоғамы мен «Wolters Kluwer» (Голландия) трансұлттық медиахолдингінің ресми әріптесі болып табылатын ақпараттық-консалтингтік компания.
–«Халықаралық қаржы-экономикалық даму орталығы – Қазақстан» (МЦФЭР–Казахстан)
басылымдары кәсіби мамандар аясында үлкен сұранысқа ие!
-

Біздің оқырмандарымыз:
білім беру ұйымдарының басшылары, олардың орынбасарлары, әдіскерлер (методистер);
сынып жетекшілері, қосымша білім беру педагогтері;
кадр жөніндегі қызмет орындарының басшылары;
іс қағаздарын жүргізуші мамандар;
еңбекті қорғау жөніндегі мамандар.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на любые номера журналов (с 1 по 12) 2011 года и оформить подписку на 2012 и
2011 год вы можете в отделе адресной подписки по тел./факс: +7 (727) 32-36-212, 32-36-213 вн. 274
e-mail: Callcenter@mcfr.kz
Новый адрес редакции:
050009, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Шевченко, уг. ул. Радостовца, 165 б / 72 г, офис 712
Коммерческое предложение
«Международный центр финансово-экономического развития – Казахстан» (МЦФЭР–
Казахстан) – информационно-консалтинговая компания, которая работает на рынке Казахстана с 2005
года и является официальным партнером ЗАО «МЦФЭР» (Российская Федерация) и
транснационального медиа-холдинга «Wolters Kluwer» (Голландия).

-

Издания «МЦФЭР-Казахстан» пользуются спросом в профессиональных кругах!
Наши читатели:
руководители организаций образования, их заместители, методисты;
классные руководители, педагоги дополнительного образования;
руководители кадровых служб;
специалисты по делопроизводству;
специалисты по охране труда.

Издания МЦФЭР-Казахстан
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»:
ЖУРНАЛ «СПРАВОЧНИК КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Профессиональное издание по вопросам контроля учебной и воспитательной работы
в школе, гимназии, лицее, профессиональном колледже рассчитано на заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе, классных руководителей (тьюторов) и
педагогов.
В журнале постоянно публикуются актуальные материалы по организации работы с
классом, контролю учебного процесса, организации внеурочной деятельности,
взаимодействию с родителями, защите прав и интересов учащихся и педагогов,
консультации психологов и многое другое.
Рубрики журнала:
«Работаем с родителями»
«Работаем с классом»
«Педагогические технологии»
«Внеурочная деятельность»
«Классный час»
«Делимся опытом»
«Советы психолога»
«Молодому специалисту»
«Школа здоровья»
Цена подписки на год - 12516 тг.
Индекс: 77133

«СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Мектептегі, гимназиядағы, лицейдегі, кәсіптік колледждегі оқу және тәрбие жұмыстарын бақылау
мәселелері жөнінде шығатын кәсіби басылым директорлардың оқу-тәрбие жұмыстары бойынша
орынбасарларына, сынып жетекшілеріне (тьюторларға) және педагогтарға арналған.
Журналда сынып бойынша және сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру, оқу
процесін бақылау, ата-аналармен өзара қарым-қатынас, оқушылар мен педагогтардың құқықтарын
және мүдделерін қорғау мәселелеріне байланысты актуальды материалдар, психологтар кеңесі, тағы
басқа да материалдар тұрақты түрде жарияланып отырады.
Журнал айдарлары (рубрикалары):
«Ата-аналармен жұмыс жүргіземіз»
«Сынып бойынша жұмыс жүргіземіз»
«Педагогикалық технологиялар»
«Сабақтан тыс жұмыстар»
«Сынып сағаты»
«Тәжірибе алмасамыз»
«Психолог кеңесі»
«Жас маманға»
«Денсаулық мектебі»
Бір жылға жазылу бағасы – 12516 тг.
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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ЖУРНАЛ «СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Журнал является ведущим специализированным изданием по организационно-управленческим и
административно-хозяйственным вопросам организаций образования для руководителей, их
заместителей и методистов внешкольного,
дошкольного, школьного начального, среднего и
профобразования, клубов, дворцов молодежи, центров творчества детей.
Рубрики журнала:
 Успешная практика организационной и управленческой работы
 Административно-хозяйственная работа
 Педагогические технологии
 Правовая и психологическая поддержка
 Безопасная школа и Охрана здоровья
 Профессиональное образование
 Сельская школа и т.д
Цена подписки на год – 12 516 тг
индекс:75384

«БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Журнал мектептен тыс, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының, бастауыш, орта және кәсіптік
білім беру мектептерінің, клубтардың, жастар сарайларының, балалар творчестволық орталықтарының
басшылары мен олардың орынбасарларына арналып, ұйымдық-басқару және әкімшілік-шаруашылық
мәселелері жөніндегі мамандандырылған жетекші басылым болып табылады.
Журнал айдарлары:
 Ұйымдық және басқару жұмыстарының табысты тәжірибесі
 Әкімшілік-шаруашылық жұмыстары
 Педагогикалық технологиялар
 Құқықтық және психологиялық қолдау
 Қауіпсіздік мектебі және денсаулықты қорғау
 Кәсіби білім беру
 Ауыл мектебі және т.б.
Бір жылға жазылу – 12 516 тг
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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НОВИНКА 2012 ГОДА!
ЖУРНАЛ «СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Журнал является специализированным изданием по практическим
решениям
организационно-управленческих
и
административнохозяйственных, правовых и контролирующих вопросов по дошкольным
организациям образования.
В журнале вы найдёте материалы:
«Проверки»
«Управление и организация»
«Воспитание и обучение»
«Работа с кадрами»
«Организация питания»
«Медицинское обслуживание»
«Общаемся с родителями»
«Хозяйственная деятельность»
«Нормативные документы»
Цена подписки на год – 12 300 тг
индекс:77517

2012 ЖЫЛДЫҢ ЖАҢАЛЫҒЫ!
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ БАСШЫСЫНЫҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Журнал мектепке дейінгі білім беру орындарының ұйымдық-басқару, әкімшілік-шаруашылық,
құқықтық және бақылау мәселелері бойынша практикалық шешімдер шығаруына арналып
мамандандырылған басылым болып табылады.
Журналдан мынадай айдарлар бойынша берілетін материалдарды оқи аласыздар:
«Тексерулер»
«Басқару және ұйымдастыру»
«Тәрбиелеу және оқытып-үйрету»
«Кадрлармен жұмыс жүргізу»
«Тамақтануды ұйымдастыру»
«Медициналық қызмет көрсету»
«Ата-аналармен бірлесіп жұмыс жүргіземіз»
«Шаруашылық қызметі»
«Нормативтік құжаттар»

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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«БИБЛИОТЕКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»
Приложение к журналу «Справочник классного руководителя»
Выходит 1 раз в год на казахском и русском языках

«Библиотека классного руководителя» «ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА
XXI ВЕКА: ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ» № 3, 2012
год.
Данный сборник – это пособие по воспитанию нравственных ценностей у
детей. Включает сценарии классных часов и предметные уроки, расширяющие
знания по новым предметам: самопознание, религиоведение, политология,
патриотизм и т. д. Способствует формированию у детей принципов гуманизма,
личностно-ориентированного воспитания, развитию духовно-нравственных ценностей и утверждение
их в сознании и поведении детей.
Цена подписки на год: 3 123 тг.

«СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ КІТАПХАНАСЫ»
«Сынып жетекшісінің анықтамалығы» журналына қосымша
Жылына 1 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

«Сынып жетекшісінің кітапханасы» «XXI ҒАСЫР ОҚУШЫСЫНЫҢ ТӘРБИЕСІ: ІЗГІЛІК,
АДАМГЕРШІЛІК, ПАТРИОТИЗМ» № 3, 2012 жыл.
Бұл жинақ – балаларды адамгершілік құндылықтарға тәрбиелудің құралы. Мұнда өзін өзі тану,
дінтану, саясаттану, патриотизм және т. б. жаңа пәндер бойынша таным-білімді кеңейтетін сынып
сағаттары мен пәндік сабақтардың сценарийлері қамтылған. Жинақ балалардың бойында гуманизм,
тұлғалық-бағдарлы тәрбие принциптерін орнықтыруға, рухани-адамгершілік құндылықтарын
дамытып, қалыптастыруға көмек береді.
Бір жылға жазылу бағасы: 3 123 тг.

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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КОМПАКТ-ДИСК (CD)
«ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
Выходит 2 раза в год на казахском и русском языках

Диск №5-2012 г. - Административно-хозяйственная работа.
Образцы документов по планированию, развитию и
административному и хозяйственному контролю деятельности
организации образования.
Диск №6-2012 г. - Аттестация организаций образования и педагогов.
Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию повышения квалификации
педагогических работников в организациях образования.
Вы всегда имеете возможность:
 иметь под рукой шаблоны документов;
 создавать собственные шаблоны;
 использовать функцию «Автозаполнение» (название и реквизиты компании вносятся
один раз);
 хранить документы в собственной базе.
Диски подходят для всех стандартных компьютеров и имеют руководство пользователя.
Цена подписки на год: 3 986 тг.
на 6 мес: 1993 тг.
«БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ» КОМПАКТ-ДИСК (CD)
Жылына 2 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

№ 5 диск -2012 ж. – Әкімшілік-шаруашылық жұмыстары.
Білім беру ұйымдарының жоспарлау, даму және әкімшілік пен шаруашылық қызметін бақылау
жөніндегі жұмыстары бойынша жасалатын құжаттар үлгісі.
№ 6 диск -2012 ж. – Білім беру ұйымдарын және
педагогтарды аттестаттау.
Білім беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлер біліктілігін
арттыруды ұйымдастыру ісін регламенттейтін нормативтік
құқықтық актілер.
Бұл дискілер арқылы сізде мынадай мүмкіндіктер
болады:
 құжаттардың үлгілері – әрқашан қолыңызда;
 өз үлгі-шаблондарыңызды жасауға да жол ашылады;
 «автоматты түрде толтыру» (компания аты мен оның реквизиттерібір-ақ рет ендіріледі)
функциясын пайдаланасыз;
 құжатты өз базаңызда сақтай аласыз.
Дискілер стандартты компьютерлердің бәріне келе береді және пайдаланушы
басшылыққа алатын қолдану ережелері бар.
Жылдық жазылу бағасы: 3 986 тг.
6 айға: 1 993 тг.
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
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сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «КАДРЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
ЖУРНАЛ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

На каком языке ведется делопроизводство в вашей организации? Вы
уже перешли на ведение делопроизводства на государственном языке или
только будете переходить? Журнал «Делопроизводство в Казахстане»
поможет вам решить любые проблемы делопроизводства и на казахском, и
на русском языке.
Журнал «Делопроизводство в Казахстане» – это:
 помощь в ведении делопроизводства на государственном языке
 советы экспертов по организации документооборота и его сокращению
 решение самых актуальных проблем по ведению архива организации
 вопросы электронного документооборота.
 помощь в составлении документов
Рубрики журнала
Практикум по делопроизводству
Оформляем документ
Архивное дело
Делопроизводство на государственном языке
Школа профессионального роста
К вам пришли с проверкой…
Электронное информационное пространство
Консультации экспертов
Документооборот в бухгалтерии
Вопрос-ответ
Цена подписки на год – 18 504 тг.
на 6 мес – 9 252 тг.
№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
№№№№№3
«ҚАЗАҚСТАНДА ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Сіздің ұйымның іс қағаздары қай тілде жүргізіледі? Сіз іс қағаздарын мемлекеттік
тілде жүргізесіз бе жоқ әлде енді ауысасыз ба? «Қазақстанда іс қағаздарын
жүргізу»журналы сіздерге қазақ және орыс тілдерінде іс жүргізудегі кез келген
мәселелерді шешуге көмектеседі.
«Қазақстанда іс қағаздарын жүргізу» журналы, бұл:
 мемлекеттік тілде іс жүргізуге көмек
 құжат айналымын ұйымдастыру және оны қысқарту мәселесі бойынша сарапшылардың
кеңесі
 ұйым мұрағатын жүргізу жөніндегі ең өзекті проблемалардың шешімі
 электрондық құжат айналымының мәселелері
 құжаттар жасауға көмек.
Журналдың тақырыптары
Іс қағаздарын жүргізу жаттығулары
Құжат ресімдейміз
Мұрағат ісі

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Кәсіби шеберлік мектебі

Сізге тексерумен келді …

Издания МЦФЭР-Казахстан

Электронды ақпараттық кеңістік

Сарапшылар кеңесі

Бухгалтериядағы құжат айналымы

Сұарақтар мен жауаптар

Бір жылға жазылу бағасы – 18 504 тг.
6 айға – 9 252 тг.
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru

«БИБЛИОТЕКА ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ».
Приложение к журналу «Делопроизводство в Казахстане».
Выходит 1раз в год на казахском и русском языках

В Библиотеке делопроизводителя даны практические рекомендации по организации
документооборота и пути сокращения его объема, оформления организационно - распорядительных
документов, электронный документооборот, образцы документов.
Цена подписки на год – 3 068 тг

«Қазақстанда іс қағаздарын жүргізу» журналына қосымша:
«ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУШІНІҢ КІТАПХАНАСЫ».
Жылына 1 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Іс қағаздарын жүргізушінің кітапханасында құжат айналымын ұйымдастыру және оның
көлемін қысқарту жолдары жөнінде тәжірибелік ұсынымдар, ұйымдастыру-өкімші құжаттарды
ресімдеу, электронды құжат айналымы, құжаттардың үлгілері берілген.
Бір жылға жазылу бағасы – 3 068 тг.

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655

Издания МЦФЭР-Казахстан

сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-MAIL: SABYR-PETROPAVL@MAIL.RU

Издания МЦФЭР-Казахстан

КОМПАКТ-ДИСК (CD) «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
Выходит 2 раза в год на казахском и русском языках

Диск № 5 – 2012 «Проведение аттестации.
Документальное оформление».
В диск включены практические рекомендации по проведению
аттестации в казахстанских организациях, система оценки персонала, а также образцы документов,
необходимых для подготовки и проведения аттестации.
Диск № 6 – 2012 «Типовые договоры»
В диск включены договоры, разработанные на основе Гражданского кодекса Республики
Казахстан (с изменениями и дополнениями): договоры продажи и аренды предприятий, лизинга,
франчайзинга, возмездного оказания услуг, доверительного управления имуществом и многие другие.
Цена подписки на год – 5 618 тг.
на 6 месяцев – 2 809 тг.

«ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ» КОМПАКТ-ДИСК (CD)
Жылына 2 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

«Аттестация өткізу. Құжатпен ресімдеу» дискісі № 5 – 2012.
Дискіге қазақстандық ұйымдарда аттестация өткізу жөнінде тәжірибелік ұсынымдар,
мамандарды бағалау жүйесі, сондай-ақ аттестацияға дайындау және өткізу үшін қажетті құжаттардың
үлгілері қосылған.
«Типтік шарттар» дискісі № 6 – 2012
Дискіге Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (өзгертулермен және
толықтырулармен) негізінде әзірленген шарттар, яғни кәсіпорынның жалдау және сатып алу
шарттары, лизинг, франчайзинг, ақылы қызмет көрсету, мүліктерді сенімді басқару және тағы да
басқалар қосылған.
Бір жылға жазылу бағасы – 5 618 тг.
6 айға – 2 809 тг
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-MAIL: SABYR-PETROPAVL@MAIL.RU

Издания МЦФЭР-Казахстан

ЖУРНАЛ «СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА. КАЗАХСТАН»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

В журнале «Справочник кадровика. Казахстан» вы сможете ознакомиться с комментариями
специалистов Министерства труда и соц. защиты к готовящимся изменениям и дополнениям в
Трудовом кодексе.
В каждом материале содержится практическое решение рабочих задач - пошаговые
инструкции, образцы документов на русском и казахском языках.
Журнал поможет Вам грамотно составлять кадровую документацию в своей организации.
Рубрики журнала
Кадровая практика
Кадровое делопроизводство
Трудовые споры
Пенсии и пособия
Оплата труда
Особое мнение
Управление персоналом
Это интересно
Вопросы и ответы
Законодательство – для кадровика
Цена подписки на год – 20 856 тг.
на 6 месяцев - 10 428 тг
«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАМАНДАР АНЫҚТАМАЛЫҒЫ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

«Қазақстандағы мамандар анықтамалығы» журналында Сіздер Еңбек кодексіне әзірленіп
жатқан өзгертулер мен толықтыруларға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
мамандарының түсіндірмелерімен таныса аласыздар.
Әр материалда жұмыстағы міндеттердің іс жүзіндегі шешімдері – қадамдық нұсқаулықтар,
қазақ және орыс тілдеріндегі құжаттардың үлгілері мазмұндалады.
Журнал Сіздерге өз ұйымыңыздың кадрлық құжаттарын сауатты жасауға көмектеседі
Журналдың тақырыптары:
Кадр тәжірибесі
Кадр жөніндегі іс қағаздарды
жүргізу
Еңбек даулары

Зейнетақылар мен жәрдемақылар

Еңбекақы төлеу

Ерекше пікір

Қызметкерлер құрамын басқару
Сұрақтар мен жауаптар

Бұл қызықты

Заңнамалар – кадр қызметкері үшін

Бір жылға жазылу бағасы – 20 856 тг.
6 айға - 10 428 тг
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065

Издания МЦФЭР-Казахстан

E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru

ЖУРНАЛ «КАДРЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Журнал «Кадры и делопроизводство. Вопросы и ответы» содержит готовые решения вопросов,
которые возникают у специалистов кадровой службы и делопроизводителей, секретарей и личных
помощников руководителей
Эксперты журнала дадут компетентные ответы на любые вопросы читателей, касающиеся
кадровой работы, делопроизводства и документооборота предприятия.
Рубрики журнала:
Кадровая ситуация
Прием на работу
Увольнение
Совмещение
Отпуск и др.
Заполняем без ошибок
Составляем документ
Регистрация и хранение документов
Режим работы
Оплата труда
Пенсии и пособия
Цена подписки на год – 15 456 тг.
на 6 мес – 7 728 тг.

«КАДРЛАР ЖӘНЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ. СҰРАҚТАР МЕН
ЖАУАПТАР» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

«Кадрлар және іс қағаздарын жүргізу. Сұрақтар мен жауаптар»
журналында кадр қызметінің манадары мен іс жүргізушілерде, хатшылар мен
басшылардың жеке көмекшілерінде туындайтын мәселелердің дайын шешімдері
мазмұндалады.
Журналдың сарапшылары, кәсіпорынның кадр жұмысына, іс қағаздарын
жүргізуге және құжат айналымына қатысты оқырмандардың кез келген сауалдарына білікті жауаптар
береді.
Журналдың тақырыптары:
Кадрлық жағдай
Жұмысқа қабылдау
Жұмыстан босату
Қоса атқару
Демалыс және т.б.
Қатесіз жазып-толтырамыз
Құжат жасаймыз
Құжаттарды тіркеу және сақтау
Жұмыс тәртібі
Еңбекақы төлеу
Зейнетақылар мен жәрдемақылар
Бір жылға жазылу бағасы – 15 456 тг.
6 айға – 7 728 тг.

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065

Издания МЦФЭР-Казахстан

E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru

БИБЛИОТЕКА КАДРОВИКА -2012 «ТРУДОВАЯ КНИЖКА. ОБРАЗЦЫ
ЗАПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ».
Выходит 1 раз в год на казахском и русском языках

.
В Библиотеке кадровика вашему вниманию предлагаются образцы заполнения трудовой
книжки при приеме, увольнении, сокращении, вы узнаете, как правильно вносить изменения, если
поменялось название организации, фамилия работника, начиная с титульного листа до сведений о
награждениях и много другой полезной информации.
Цена подписки на год – 3 200 тг

КАДР ЖӨНІНДЕГІ МАМАН КІТАПХАНАСЫ -2012
«ЕҢБЕК КІТАПШАСЫ. ЖАЗЫП-ТОЛТЫРУ ҮЛГІЛЕРІ, ТҮЗЕТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ».ЖУРНАЛЫ
Жылына 1 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Кадр қызметкерінің кітапханасында сіздердің назарларыңызға, қызметкерді жұмысқа қабылдау,
босату, қысқарту кезінде еңбек кітапшасын жазып-толтыру үлгілері ұсынылады, сондай-ақ егер
ұйымның атауы, қызметкердің тегі ауысқан жағдайда, титулды парақтан бастап марапаттаулар туралы
мәліметтерге дейін өзгертулерді қалай дұрыс енгізу керектігін және тағы да басқа пайдалы
ақпараттарды біле аласыздар.
Бір жылға жазылу бағасы – 3 200 тг.

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-MAIL: sabyr-petropavl@mail.ru

Издания МЦФЭР-Казахстан

КОМПАКТ-ДИСК (CD) «ПОМОЩНИК КАДРОВИКА»
Выходит 2 раза в год на казахском и русском языках

Диск № 5 – 2012 «Все о переводе и перемещении».
Различия между переводом и перемещением. Виды перевода и перемещения. Образцы
документов при различных видах перевода и перемещения.
Диск № 6 – 2012 «Все об увольнении»
Все виды увольнений, пошаговые инструкции при увольнении по различным основаниям.
Образцы документов на все виды увольнения.
Цена подписки на год – 5 774 тг.
на 6 месяцев – 2887 тг.

«КАДР МАМАНЫНЫҢ КӨМЕКШІСІ» КОМПАКТ-ДИСК (CD)
Жылына 2 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

«Барлығы ауыстырулар мен қоса атқарулар туралы» дискісі № 5
– 2012.
Аудару және орын ауыстыру арасындағы айырмашылықтар. Аудару және орын ауыстыру түрлері. Әр
түрлі аудару мен орын ауыстыру түрлері бойынша құжаттардың үлгілері.
«Барлығы жұмыстан босату туралы» дискісі №6 – 2012
Жұмыстан босатудың барлық түрлері, әр түрлі негіздер бойынша жұмыстан босату кезіндегі қадамдық
нұсқаулықтар. Жұмыстан босатудың барлық түріне арналған құжаттардың үлгілері.
Бір жылға жазылу бағасы – 5 774 тг.
6 айға – 2887 тг.
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru

Издания МЦФЭР-Казахстан

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОХРАНА ТРУДА»:
ЖУРНАЛ «ОХРАНА ТРУДА. КАЗАХСТАН»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Ведущее ежемесячное специализированное издание для руководителей и
специалистов по безопасности и охране труда предприятий и организаций,
государственных органов Республики Казахстан.
Вам будут предложены примеры инструкций по безопасности и охране
труда, а также опыт предприятий по организации внутреннего контроля
соблюдения персоналом правил и норм безопасности и охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил
и норм.
Цена подписки на год – 19 452 тг.
на 6 мес – 9 726 тг.

«ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ» ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТЫ РЕДАКЦИЯСЫНЫҢ БАСЫЛЫМДАРЫ:
«ҚАЗАҚСТАНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың, мемлекеттік органдардың
басшылары мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарына арналған ай сайын
шығатын мамандандырылған жетекші басылым.
Сіздерге еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың үлгілері, сондай-ақ
кәсіпорындардың персоналдың еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт
қауіпсіздігі ережелері мен нормаларын, санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды
сақтауына ішкі бақылауды ұйымдастырудағы тәжірибесі ұсынылады
Бір жылға жазылу бағасы – 19 452 теңге.
6 айға – 9 726 теңге
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru

Издания МЦФЭР-Казахстан

ЖУРНАЛ «НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Журнал предназначен для руководителей, юристов, специалистов по безопасности и охране
труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, служб управления
персоналом предприятий и организаций, государственных органов управления, государственных
центров по выплате пенсий и кадровых агентств.
В издании публикуются нормативные правовые акты Республики Казахстан в области
безопасности и
охраны труда, трудового законодательства, промышленной и пожарной безопасности, санитарно
эпидемиологического благополучия населения, социального обеспечения, социального и
обязательного страхования, занятости населения и охраны окружающей среды.
Цена подписки на год – 13 896 тг.
на 6 мес – 6 948 тг.

«ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
АКТІЛЕР» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Журнал еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған
ортаны қорғау жөніндегі мамандарға, кәсіпорындар мен ұйымдардың персоналды басқару
қызметтерінің, басқарудың мемлекеттік органдарының, зейнетақылар төлеу жөніндегі мемлекеттік
орталықтардың және кадрлар жөніндегі агенттіктердің басшыларына, заңгерлеріне арналған.
Басылымда Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау , еңбек
заңнамасы, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық есендігі,
әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік және міндетті сақтандыру, халықты
жұмыспен қамту және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы нормативтік
құқықтық актілері жарияланады
Бір жылға жазылу бағасы – 13 896 теңге.

6 айға - 6 948 теңге

Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065
E-MAIL: SABYR-PETROPAVL@MAIL.RU
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«БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
Приложение к журналу «Охрана труда. Казахстан»
Выходит 1 раз в год на казахском и русском языках

Библиотека 2012 года представлена Сборником «Организация работ по безопасности и охране
труда на предприятии». Сборник адресован руководителям и специалистам по безопасности охране
труда организаций всех форм собственности для всех отраслей экономики. Издание носит
рекомендательный характер и может быть использовано при построении, развитии и обновлении форм
организации безопасности и охраны труда в организации.
В сборнике читателям предлагаются:
 основные положения законодательства о безопасности и охране труда,
 обобщены требования законодательных и нормативных правовых
актов о труде и о безопасности и охране труда,
 права и обязанности работодателей и работников в области
безопасности и охраны труда,
 виды ответственности за нарушения нормативных требований в
области безопасности и охраны труда.
Цена подписки на год – 3 250 тг.
«ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ МАМАННЫҢ КІТАПХАНАСЫ»
«Қазақстанда еңбекті қорғау» журналына қосымша
Жылына 1 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

2012 жылғы кітапхана «Кәсіпорында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті
қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру» жинағын ұсынады. Жинақ экономиканың барлық
салаларындағы меншіктің барлық формаларындағы ұйымдардың басшылары мен еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарына арналған. Басылымның ұсынымдық
сипаты бар және ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың ұйымдастырылу
формаларын құру, дамыту және жаңарту кезінде пайдаланылуы мүмкін.
Жинақта оқырмандарға:
 еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау туралы заңнаманың негізгі ережелері;
 еңбек және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау туралы заңнамалық және
нормативтік құқықтық актілердің жалпы талаптары;
 жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау
саласындағы құқықтары мен міндеттері;
 еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы нормативтік талаптарды
бұзғандық үшін жауапкершіліктің түрлері ұсынылады.
Бір жылға жазылу бағасы – 3250 теңге
Город Петропавловск
Справка по телефону : 8(7152)340655
сот. 87011439077
87009600350
87053315065

Издания МЦФЭР-Казахстан

E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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НОВИНКА!
Журнал издаётся со второго полугодия 2011 года
ЖУРНАЛ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
Выходит 12 раз в год на казахском и русском языках

Издание адресовано руководителям организаций, участвующих в
государственных закупках, а также специалистам отделов по государственным
закупкам, юридической службы, бухгалтерии, специалистам по материальнотехническому обеспечению.
В журнале даются подробные разъяснения и рекомендации по проведению
всех профильных процедур государственных закупок, в том числе: составление
годового плана государственных закупок, выбор способа госзакупок, подготовка
конкурсной документации, проведение госзакупок с использованием электронной
площадки, заключение договора о государственных закупках и контроль за его
исполнением. Эксперты журнала дадут компетентные ответы на любые вопросы
читателей, касающиеся госзакупок.
Например:
• У победителя, предложившего наименьшую цену, лицензия оказалась не соответствующей
данному виду работ. Можно ли в этой ситуации заключить договор со вторым поставщиком,
являющимся предпочтительным после победителя и лицензия которого соответствует
требованиям?
• Поставщик выиграл закупки на поставку продуктов питания в медицинское учреждение.
Однако с момента подачи заявки цены на продовольствие существенно выросли. Может ли
поставщик отказаться от подписания договора?
Цена подписки на год: 15 456 тг.
на 6 мес.: 7 728 тг.
«МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС. СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР» ЖУРНАЛЫ
Жылына 12 рет қазақ және орыс тілдерінде шығады

Басылым мемлекеттік сатып алуға қатысатын ұйымдардың басшыларына, сондай-ақ мемлекеттік
сатып алу жөніндегі бөлімдердің, заң қызметінің, бухгалтерияның мамандарына, материалдықтехникалық жабдықтау жөніндегі мамандарға арналған.
Журналда мемлекеттік сатып алудың барлық бейіндік рәсімдерін өткізу, оның ішінде:
мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын жасау, мемлекекеттік сатып алу тәсілін таңдау,
конкурстық құжаттаманы дайындау, мемлекеттік сатып алуды электрондық алаңды пайдаланумен
өткізу, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау және оның орындалуына бақылау жасау жөнінде
егжей-тегжейлі түсініктемелер мен ұсынымдар беріледі.Журнал сарапшылары оқырмандардың
мемлекеттік сатып алуға қатысты кез келген сұрақтарына құзіретті жауаптар береді.
Мысалы:
− Ең төмен баға ұсынған жеңімпаздың лицензиясы жұмыстардың тиісті түріне сәйкес келмеді.
Мұндай жағдайда жеңімпаздан кейінгі және лицензиясы талаптарға сай келетін екінші өнісм
берушімен шарт жасасу дұрыс бола ма?
− Өнім беруші медициналық мекемеге азық-түлік өнімдерін беру жөніндегі мемлекеттік сатып
алуда жеңіп шықты. Алайда өтінім берілген сәттен бастап азық-түлікке деген бағалар
айтарлықтай өсіп кетті. Өнім беруші шартқа қол қоюдан бас тарта ала ма?
Бір жылға жазылу бағасы – 15 456 теңге.
Город Петропавловск
сот. 87011439077
87009600350
87053315065

Справка по телефону : 8(7152)340655

Издания МЦФЭР-Казахстан

E-mail: sabyr-petropavl@mail.ru
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